
Til Orienten!  

Til et Cuba uden Castro 

 

16-dages rundrejse i den østlige del af Cuba 

 

“El oriente de Cuba” betyder det østlige Cuba, og det er til orienten, vi skal. Her er der 

meget færre turister, her er temperaturen højere, og cubanerne er mere mørke i huden. 

Men sindet er mærkværdigvis stadig lyst trods deres daglige problemer. 

 

Vi skal rundt og se det ‘autentiske’ Cuba og opleve nogle næsten uberørte perler, hvor 

den største fare er, at man ikke vil tage derfra igen. 

 

 

 



Der går fly direkte til den cubanske orient fra Tyskland, og det går hurtigt: 

 

1. dag - Søndag, den 30. september: Afgang København kl. 9.55, ankomst Holguín [ål-

GIN] kl. 17.10 efter en kort mellemlanding i Frankfurt. 

 

 

Jeg står klar i lufthavnen med vand og bus, og vi kører knap en times tid mod nord til 

kystbyen Gibara. En let aftensmad og en mojito kan måske friste, hvis man ikke vil gå i 

seng og sove og få de seks timers døgnvildhed (som nordmændene så præcist kalder 

jetlag) ud af kroppen. Vi skal bo i huse, der ligger nær hinanden. Værelserne har privat 

bad og toilet. Man aftaler tidspunkt for morgenmad med sin vært, som også kan vaske 

og stryge ens tøj.  

 

2. Mandag, den 1. oktober: Gibara var engang en vigtig havneby, og vi går rundt i 

fordums pragt. Byen er en tidslomme, næsten uberørt af turister. 

Her er så fredeligt, at man må knibe sig i armen. Efter en støjende og lang rejse, er dette 

balsam for ører og sind. 

 

Denne by blev bygget ved den bugt, som Columbus i 1492 sendte en af sine kaptajner til. 

Herfra rapporterede kaptajnen om de nøgne indfødte, som viftede myg væk eller røg på 

nogle tørrede blade, de kaldte for cohiba – tobak. I dag er Cohiba navnet på den 

fornemste cubanske cigar. 

Vi spadserer gennem byen og ser ud over bugten og de smukke bjerge, som omgiver 

byen, og med ét står vi foran indgangen til egnens over et hundred kilometer net af af 

grotter, hvoraf den, vi skal besøge, er udforsket. Vi bliver udrustet med pandelamper og 

hjelme. En lokal ekspert i disse grotter går forrest, og vi kommer over tredive meter ned 

og ender ved en lille sø. Den lokale legende tilsiger, at man bliver ung som en vårhare, og 

alle rynker forsvinder, hvis man her tager et bad.  

Når vi atter ser dagslyset, går vi ad stien til byen, og forhåbentlig er en af byens to 

cigarfabrikker åbne. Den ene fabrikerer tobak til brug i landet, i den anden rulles cigarer 

til eksport. 

Copenhagen(CPH) - Frankfurt(FRA) 09:55-11:25  LH825 1t 30m 

Ventetid i Frankfurt(FRA) 1t 15m 

Frankfurt(FRA) - Holguin(HOG) 12:40-17:10  DE2206 10t 30m 

Total rejsetid udrejse:   13t 15m 

  



På byens torv kan man sidde og iagttage livet på gaden. På hjørnet kan man lukke sig ind 

i et luftafkølet lokale i en af byens barer. Herinde findes de bedste vine, der er til at 

opdrive i landet. De er alle importerede, fortrinsvis fra Sydamerika. 

Til aftensmad* spiser vi nogle af de fisk og skaldyr, der bliver fanget i lagunen, og som 

landes på Gibaras kaj. 

 

3. Tirsdag, den 2. oktober: Fri leg i Gibara. Man kan tage en sejltur over bugten til en lille, 

fin strand og få sig en svømmetur i de påfuglefarvede bølger, eller man kan gå på 

opdagelse i denne lille perle af en by, som siden 1800-tallet uforstyrret har levet sit helt 

eget liv. Man kan også slappe af med en bog i sit ’casa’, eller indtage tagterrassen på en af 

byens små hoteller og få en forfriskning, mens man nyder udsigten. 

(Det er jeres rejseleder, som har begået disse kluntede, dog tydelige rejserute-streger) 

 



 

4. Onsdag, den 3. oktober: Vi kører mod det sted, som Colombus anløb for 526 år siden 

og i sin logbog skrev: “Noget smukkere kan et menneske ikke sætte sit øje på”.  Det blev 

siden navngivet Baracoa og blev den første by i ’Den Ny Verden’. 

 

Undervejs gør vi holdt ved steder, den store tyske opdagelsesrejsende Humboldt også 

fandt interessante. Vi flytter ind på et storartet hotel, Porto Santo, som er blevet 

renoveret, efter at en orkan flåede tagene af. Her er en god pool med tilhørende bar og 

en storslået udsigt over byen og ’Honning Bugten’, som vi bor ved.  

 

Når solen er ved at gå ned, tager vi på en byrundtur og ender i en privat restaurant, hvor 

der står friskfanget haj på spisebordet*. 

 

 

 



5. Torsdag, den 4. oktober: Naturen omkring byen er ren idyl. Baracoa ligger ved en 

naturlig bugt, omkranset af bjerge fyldt med kokospalmer, som leverer kokosnødder til 

den lokale kokosoliefabrik. Vi tager ud til en kakaoplantage – og kører på vejen forbi Che 

Guevara Chokoladefabrik - og får illustreret, hvordan chokolade bliver til - og får også 

fremvist de andre afgrøder i plantagen, som bonden herhjemme aldrig ser. Baracoa har 

et tropisk mikroklima, der gør, at det kun er her, kakao dyrkes. Frokosten på farmen er 

spidstegt pattegris*. 

Resten af dagen er der fri leg.  

 

6. Fredag, den 5. oktober: Fri leg i Baracoa. Man kan tage på bjergvandring op til 

’armbolten’ - El Yunque – som det 575 meter høje bjerg bliver kaldt, fordi det er fladt 

ligesom Taffelbjerget i Kapstaden. På vejen er der en ’cascada’ - et vandfald, hvor man 

kan svømme. Turen op til toppen tager omkring 1½ time. Eller man kan hygge sig i 

byen eller nyde solen ved poolside. 

Om aftenen er der middag* med bl.a. indianske egnsretter i en privat restaurant. På dens 

tagterrasse er der udsigt over byen. 



 

 

7. Lørdag, den 6. oktober: Vi kører i bus mod Santiago de Cuba. Den snirklede bjergvej 

fører os over bjergkæden, som har holdt Baracoa isoleret fra omverdenen, indtil vejen i 

1960’erne blev indviet. 

Undervejs gør vi holdt og spiser frokost* i en udendørsrestaurant, hvor der er udsigt 

over den eneste amerikanske flådebase i et kommunistisk land - Guantanamo. En af 

tjenerne har en kikkert, hvori man kan se afsaltningsanlægget, havnen og flere 

bygninger. 

Santiago ligger smukt på en skråning ned til den store, naturlige havnebugt. Både by og 

bugt er majestætisk omkranset af bjergkæden Sierra Maestro. Byen er hver sommer 

vært for det største karneval i Cuba, og det er i Santiago, at de nyeste tendenser inden for 

musik og dans i Cuba altid begynder.  

Sidst på eftermiddagen ankommer vi til den andenstørste by i landet og dets tidligere 

hovedstad, hvor vores logi står parat. Vi skal bo i et tidligere fornemt kvarter i huse nær 

hinanden. I dette “Hellerup-kvarter” er der gode restauranter, og vi går hen til en af dem 

og får aftensmad, eventuelt indledt af en mojito. Har man kræfter, tager det få minutter 

at komme til musikgaden i centrum, hvor man fejrer, at det er lørdag aften... 



 

8. Søndag, den 7. oktober – den store udflugtsdag: Vi begynder med en byrundtur og 

kikker ind i domkirken, hvor der er messe. 

Derpå ser vi Fidel Castros grav på den statelige kirkegård, hvor andre berømtheder 

ligger under store monumenter, blandt dem José Martí og Bacardí-familien.  Her er også 

store mausolæer for de faldne i  oprørskrigene mod Spanien, Fidels revolution og 

interventionerne i Afrika. 

Andet stop er ved den berømte kaserne Moncada, som Fidel og Raúl sammen med 

næsten 100 andre våbenbrødre angreb den 26. juli 1953 for at skaffe sig våben til en 

væbnet revolution mod Batistas diktatur.  Angrebet blev en stor fiasko, og de fleste af 

Fidels medsammensvorne blev dræbt på stedet, men det lykkedes bl. a. Fidel og Raúl at 

flygte op i bjergene. 

Herpå kører vi ud på ulandet og går op ad en bjergsti, hvor frokosten* venter os i ‘Den 

skjulte have’ - et lille paradis for have-elskere. Vores værtinde María Helena har i sin 

have og planteskole fremelsket hundredvis af arter.  

På turen hjem kører vi til El Morro og beser det smukke fort, som i århundreder har 

beskyttet Santiago mod fremmede magters anslag og sørøvere. 

 



9. Mandag, den 8. oktober: Fri leg. Om aftenen er det oplagt at opleve et eller flere af de 

musiksteder, som byen er berømt for. I dagens løb kan man besøge det ældste hus på de 

amerikanske kontinenter og derpå gå over på den anden side af Céspedes-pladsen og få 

en forfriskning i Hotel Casa Granda, som har en vidunderlig restaurant/bar/café på 

mezzaninen med udsigt over den smukke plads. Herfra kan man se balkonen, hvorfra 

Fidel Castro 1. januar 1959 erklærede Cuba for et frit land. 

Rom-museerne i byen, hvor verdens bedste rom blev født, er deprimerende at se, 

derimod er Bacardí-familiens museum et besøg værd. Her er en sal med fine portrætter 

og landskabsmalerier, først og fremmest fra Spanien, som den stenrige familie, der 

udvandede fra Sitges nær Barcelona, har samlet. I en sal med cubanske motiver er der 

gode portrætmalerier af den cubanske overklasse samt skulpturer, og samlingen er 

blevet ført up-to-date med moderne kunst, inkl. en statue af Che Guevara, udført af en 

sovjetkunstner. Bacardí-familien rejste verden rundt, og i stueetagen af museet, der 

udenpå er forsynet med korintiske søjler, ser man hjembragte samlinger af pre-

columbianske genstande, fjerprydede ritualdragter samt et skrumpehoved fra Amazonas 

og mumier fra såvel Egypten som Perú. 

 

Meget tæt på vores casa’er ligger Hotel Santiago, som har et udmærket svømmebassin. 

Vil man hellere slikke sol end se på skrumpehoved er dette stedet. Om aftenen kan vi 

tage ud til kysten, hvor der ligger en ny restaurant, hvor temaet på spisekortet er fisk og 

skaldyr. 



 

10. Tirsdag, den 9. oktober kl. 10: Vi kører godt en halv time, og så er vi i pilgrimsbyen 

El Cobre og besøger ’Barmhjertighedens Jomfru’ - Cubas skytshelgeninde. Hun er 

omgivet af gaver - pokaler fra vindende sportshold, platin-CD’er, og hun har også fået en 

Nobelpris (Ernest Hemingway lagde den medalje, han fik for “Den gamle mand og havet” 

til hende, ligesom den gamle fisker i bogen havde lovet at tage på pilgrimsrejse til Cobre 

og takke jomfruen, hvis han overlevede kampen mod havdyret).  

Derpå til Dos Palmas - en større flække ti km nede af en sidevej, hvor en familie har 

frokost parat med friskpresset juice og nyslagtet lam. Vi forhører husets overhoved i 

gyngestolen, om hun nu er blevet tip-tip-oldemor. 

Vi kører videre et par timer og kommer til Cubas svar på Holstebro - Bayamo - og 

indlogerer os i et lille, nyrestaureret hotel med en smuk bar i lobbyen. Det ligger så 

centralt som tænkes kan. Før middag* tager vi en rundtur i byen, der er smykket med 

kunst i gågaden af de studerende i byens Kunstakademi. 

At gå rundt i Bayamo er som at komme til en anden verden. Byen er velholdt og klinisk 

ren. Den ligner ingen af de andre byer i Cuba. Bayamo er det socialistiske Cubas 

mønsterby. Befolkningen her er mere disciplineret og arbejdsomme. 

 



 

11. Onsdag den 10. oktober: Vi kører med hestevogn rundt i yderkanten af byen, før vi 

sætter os op i bussen og kører mod Camagüey, den tredjestørste by i landet. Det tager 

fire timer. Når vi kommer frem, står vores logi klar, og vi tager på byrundtur i de krogede 

gader og besøger to flotte pladser, før vi skal spise middag* på den tredje. 

 

Camagüey er Cubas tredjestørste by med 300.000 indbyggere. Før revolutionen blev 

byen rig på kvægavl, og byens gader og bygninger bærer stadig præg af fortidens 

rigdom. I 2009 kom dens spektakulære centrum på UNESCOs verdensarvliste. 

 

12. Torsdag, den 11. oktober: Fri leg i Camagüey. Man kan fx lege cubaner og tage ud i en 

slags mini-tivoli og få serveret is i en udrangeret russisk flyvemaskine eller spise 

frokost i en udmærket restaurant. 



 

 

13. Fredag, den 12. oktober: Vi kører mod Holguín og spiser her frokost efter en kort 

byrundtur til fire seværdige pladser. Derefter kører vi mod nord knap en times tid og 

kommer til kysten, hvor turen ender i den rene luksus, se selv her:   

 



http://www.meliacuba.com/cuba-hotels/hotel-paradisus-riodeoro – hvor vi leger 

turister, for de eneste cubanere her er i stuepige-, servitrice-, drager- eller 

tjeneruniform. 

Det er et ’all-inclusive’-reservat, men et af de bedste af slagsen, og vi skal bo i sådanne 

værelser: http://www.meliacuba.com/cuba-hotels/hotel-paradisus-riodeoro/guest-

rooms/paradisus-junior-suite 

Som man kan se, er der spa, strand, pool, muligheder for snorkling, a-la-carte-

restauranter, og da jeg inspicerede baren i lobbyen, var kaffen god, og udvalget af rom og 

andre alkoholiske drikke ganske glimrende.  

Stedet er så storartet, at det har fået flere udmærkelser, og Venezuelas præsident Nicolas 

Maduro har sin helt egen præsident-suite stående klar. 

 

14. Lørdag, den 13. oktober: Fri leg i reservatet. Om aftenen afskedsmiddag. 

 

15. Søndag, den 14. oktober: Sidste chance for indkøb af rom. Flyet letter klokken 19, så 

vi skal af sted til lufthavnen kl. 15. 

 

 

 

 

 

16. Mandag, den 15. oktober: Vi lander i Kastrup kl. 14.15 

 

….....................................................................................................................................................… 

 

Husk: Cigarklipper. Solbriller. Solcreme. Travesko. 

Medbring gerne tøj, som I bruger sidste gang i Cuba, og efterlad det på jeres cubanske bopæl som 

gave. Cubanerne er fattige. Brugte mobiltelefoner (max to per person må medbringes), laptop (max 

1). Neglelak, parfume er også stærkt efterspurgt. Og har I USB/memory-sticks eller hard-disc's, I 

ikke bruger, så tag dem endelig med.  

 

Jeg vil undervejs holde foredrag om den cubanske virkelighed (historien; økonomien; Castro-

dynastiet; rom-produktion; kirke, tro og overtro; uddannelsessystemet; kønslivet; socialistiske 

mærkesager etc.), så man behøver ikke at have studeret landets historie hjemmefra.  

Desuden vil der blive holdt ”rom-skole” med fire klassetrin udi denne væskes historie, dens 

anvendelsesmuligheder, dens smag. Smagsprøver vil blive uddelt og brugt i pædagogikkens 

tjeneste, så man efter skolegangen kan danne sig en kvalificeret mening om hvilken rom, man skal 

købe med hjem. 

 

Holguin(HOG) - Frankfurt(FRA) 19:00-10:55+1  DE2207 9t 55m 

Ventetid i Frankfurt(FRA) 2t 00m 

Frankfurt(FRA) - Copenhagen(CPH) 12:55-14:15  LH828 1t 20m 

Total rejsetid hjemrejse:   13t 15m 

  

http://www.meliacuba.com/cuba-hotels/hotel-paradisus-riodeoro
http://www.meliacuba.com/cuba-hotels/hotel-paradisus-riodeoro/guest-rooms/paradisus-junior-suite
http://www.meliacuba.com/cuba-hotels/hotel-paradisus-riodeoro/guest-rooms/paradisus-junior-suite


Klima: Temperaturen er cirka 22 (om natten), om dagen 26-31 grader . Medbring en trøje i tilfælde 

af, at vi bliver overfaldet af en koldfront. Det kan ske. Orkansæsonen løber fra midten af august til 

slutningen af september, men vi kan være uheldige og blive tvunget til at blive et sted i et par dage, 

indtil uvejret er passeret. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nedenstående pris dækker entréer; transfer; lokal transport i taxi, cykeltaxi, bus og i hestevogn; 

indkvartering i casa eller hotel med morgenmad samt frokost eller aftensmåltid på de 8 

stjernemarkerede* steder. Og de sidste to døgn er der fuld forplejning på Hotel Rio de Oro  

Prisen er den samme, uanset om man bor på enkelt- eller dobbeltværelse – det er cubansk skik, at 

man ikke skal straffes, hvis man ikke har nogen at sove sammen med. 

I prisen er ikke inkluderet visum (250 kr) drikkevarer, drikkepenge samt rejseforsikring og 

sygeafbestillingsforsikring.  

 

kr pr deltager 

 

 

OBS: Der kan nemt ske ændringer i programmet på grund af indtrufne omstændigheder, som jeg 

ikke er herre over. Man skal derfor være bevæbnet med tålmod og godt humør. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ingen særlige vaccinationer er nødvendige. Statens Seruminstitut anbefaler ved et par ugers rejse 

under gode forhold følgende forholdsregler: Vaccination mod smitsom leverbetændelse (Hepatitis 

A), og vaccination mod difteri og stivkrampe. Myg forefindes i Cuba, og det anbefales at medbringe 

myggebalsam. Men der er ingen malaria-myg.  

 

El: Strømmen på Cuba er 110 volt - normalt. Men nogle el-kontakter, typisk i badeværelset til 

barbermaskiner, kan være 220-240 volt. Stik er som oftest den amerikanske type med to flade pinde. 

Medbringer du kamera, barbermaskine el. lign., kan det anbefales at medbringe en adapter. 

(http://travel.stackexchange.com/questions/4303/what-do-cuban-power-plugs-look-like ) 

 

Valuta: Cuba er et kontant-land. Medbring Euro i kontanter (endelig ikke dollar (USD), da det 

koster strafvekselgebyr, fordi USA's blokade stadig er i kraft). Pengeautomater findes sporadisk, og 

ofte virker de ikke. Kreditkort kan meget sjældent bruges. I får ikke brug for cubanske pesos (CUP), 

kun for CUC - hvis valør er den samme som en amerikansk dollar – og det er derfor CUC, I skal 

veksle til. Vær ikke nøjsom med at veksle fra Euro til CUC – i lufthavnen på vej hjem kan man i 

afgangshallen få vekslet tilbage.  

 

Hvor meget skal man veksle?  

De dage, hvor der ikke er stjerne*markerede måltider, skal man regne med, at man kan få en god 

frokost og/eller aftensmad for ca. 10-20 CUC. En øl koster typisk 2 CUC, en mojito 3 CUC. En 

flaske vin koster 12-25 CUC. Udover kunst, CD'er med musik, samt rom og cigarer er der ikke 

meget andet at købe.  

 

Alt i alt: Da man i snit skal betale ét måltid selv dagligt, er det fornuftigt at beregne 50 CUC (altså 

knap 50 Euro) pr person om dagen – så burde man være økonomisk velpolstret og ikke have brug 

for at rende på vekselkontor hver anden dag. Og husk, at man uden problemer kan få sine penge 

vekslet tilbage til Euro i lufthavnen, når man skal hjem.   

 

Telefon og internet: Danske mobiltelefoner virker udmærket på Cuba, om end der ikke er lige god 

dækning alle vegne. Cuba har nogle af klodens højeste telefonipriser, fx kan det koste 28 kr pr. 

minut at ringe til/fra Danmark, og internet findes kun på de bedre hoteller og på visse postkontorer. 

http://travel.stackexchange.com/questions/4303/what-do-cuban-power-plugs-look-like


Meget få hoteller har WiFi. Der er åbnet nogle zoner med WiFi i de store byer, men forbindelsen er 

så sløv, at fx Skype ikke kan bruges. 

Hvis I har brug for en 'nød-telefon', man kan ringe til, har jeg en cubansk mobiltelefon, som 

konstant er åben: (+53) 54637879. Notér også nummeret og bær det på jer, hvis I skulle have brug 

for mig undervejs 

 

Sikkerhed: Cuba er det sikreste land i Latinamerika. Men selvfølgelig skal man ikke bære 

guldkæder, dyre ure eller tasker med pas/penge/kreditkort etc på gaden. Det er sikkert at opbevare 

sine værdigenstande på ens logi – og for ikke at friste nogen, kan man jo låse sin kuffert.....   

…..…....................................................................................................................................................  

 

Til forberedelse kan jeg især af de her ( http://www.litteratursiden.dk/lister/cuba-i-litteraturen 

)anførte bøger anbefale Leonardo Padura (Sohns Forlag).  

Desuden denne bog af Politikens Latinamerika-korrespondent: Fidel Castro af Anne M. Sørensen 

(Jyllands-Postens Forlag, 2007) 

samt bøger af den såkaldte mester af "Cuban dirty realism" Pedro Juan Gutiérrez: ”Tropical 

Animal” (winner of Spain's Alfonso Garcia Ramos Prize in 2000). 

Marc Franc, som gennem 15 år har været nyhedsbureauet Reuters mand i Havana, har for nylig 

udgivet denne glimrende bog http://www.amazon.com/Cuban-Revelations-Behind-Scenes-

Contemporary/dp/0813044650.  

Bogen ”Drømmehjerte” er en storartet roman med hjertegribende episoder: http://www.bog-

ide.dk/skoenlitteratur/cecilia-samartin/droemmehjerte/p-120268/#!120270 

Endelig er her en række reportager at finde, som jeres rejseleder har skrevet:  

http://www.kyroe.dk/?p=97  

…........................................................................................................................................................... 

 

Øjvind Kyrø 

Mariendalsvej 44  

2000 Frederiksberg  

Telefon: 45-38 34 00 17  

Mobil:   45-30 22 52 12 

  

Mobil i Cuba: 00-53-54637879 

 

Email: okyroe@gmail.com 

Hjemmeside (under genopbygning): www.kyroe.dk  

 

………….. 

http://www.litteratursiden.dk/lister/cuba-i-litteraturen
http://www.jyllandspostensforlag.dk/index.jsp?main_menu=&prodkey=1066&action=showproduct
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfonso_Garcia_Ramos&action=edit&redlink=1
http://www.amazon.com/Cuban-Revelations-Behind-Scenes-Contemporary/dp/0813044650
http://www.amazon.com/Cuban-Revelations-Behind-Scenes-Contemporary/dp/0813044650

