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OM PERU
Peru - "Solens Rike" är ett land med många tusenåriga kulturer, där det
traditionella sättet att leva som ursprungsbefolkningen, har överlevt fram till
idag. Dessa kulturer var basen för inkariket. Inkafolket var egentligen inte ett
eget folkslag, utan en fusion av flera olika kulturer. Man plockade det bästa från
alla dessa kulturer och bildade ett storrike som sträckte sig från Ecuador i norr
och hela vägen ner till Argentina. Peru var hjärtat i riket och Cusco var
huvudstad. Senare blev också den plats där Ecuadors huvudstad Quito numera
ligger, en andra huvudstad i Inkariket, men det är en annan historia.

Det som för omvärlden är mest känt från Inkariket i Peru är naturligtvis Machu
Picchu, "den förlorade staden", Nascalinjerna och Titicacasjön. Vad man
kanske inte känner till är att det kryllar av olika ruiner från Inkakulturen och
även från andra tidigare kulturer, i och runt omkring Cusco finns det massor av
intressanta platser att besöka. Även mitt i Lima finns det flera olika stora
arkeologiska platser med stora ruiner.
Lima har för tredje året i rad fått utmärkelsen “Best Culinary Destination in
South America”. Detta pris delas ut av World Travel Awards som brukar kallas
för turistbranschens Oscars. Ni som är intresserade av att prova de bästa
restaurangerna Lima på er lediga tid får här lite tips med hjälp av Tripadvisors
lista över Limas bästa restauranger 2015. Ni kan säkert även själva hitta andra
restauranger om ni googlar på internet. https://www.tripadvisor.co/Restaurantsg294316-Lima_Lima_Region.html
2014 vann t ex Lima restaurangen Astrid & Gaston World Travel Awards
utmärkelse “Best Gourmet Restaurant in South America”.

DAG 1 – 4 september
Avresa från Stockholm med KLM, flight # KL1106 kl.06:30 Ankomst till Perus
huvudstad Lima kl. 18:10. Vi checkar in på vårt hotell San Agustin i det
fashionabla kvarteret Miraflores. Ikväll tar vi det lugnt och vilar ut efter resan.

Hotel San Agustin Lima

DAG 2 - 5 september
Efter frukost ca kl 09.00 gör vi en citytour tillsammans med vår lokala guide.
Vi börjar med att besöka Limas moderna stadsdelar, Miraflores och San Isidro.
Därefter tar vi oss vidare till Limas koloniala delar med bl a katedralen och dess
katakomber. Vi avslutar första halvan av dagen med lätt lunch/snack på Limas
äldsta bar, El Cordano.

Här på klassika El Cordano kan man få sig en riktig peruansk Pisco i klassisk miljö..

Efter lunch tar vi oss vidare till stadsdelen Barranco där man bl a hittar ”El
Puente de los Supiros” (Suckarnas bro). Det är här som alla konstnärer håller
till. Här finns fullt av kaféer. Det var hit Limas societet vid sekelskiftet kom för att
koppla av. Många av dem hade sitt andra hus här, sitt helg eller sommar
boende.

Väl tillbaka på hotellet får vi lite ledigt innan vi går till restaurangen La
Tiendecita där vi gemensamt äter middag. Kanske blir det en Pisco Sour även
här?

DAG 3 - 6 september
Idag ska vi besöka ett av Limas, eller kanske Perus bästa museer, det
fascinerande Museo Larco. Med över 45 000 precolumbianska föremål måste
det vara en av världens största privata samlingar av museeföremål. Under lång
tid brydde sig inte den peruanska staten om alla föremål som låg och drällde,
alla mumier som hittades nedgrävda eller alla ruiner som fanns överallt. Det var
kanske för vanligt för att det skulle uppskattas som värdefullt. Vissa privata
samlare förstod dock värdet. Av den anledningen så är de bästa museerna i
Peru privata.

Vi äter lunch på museets restaurang. I anslutning till restaurangen ligger
annexet till museet. Där finns utställningen av erotiska keramikföremål från
Mochica kulturen. I samband med lunch kan de som vill på egen hand besöka
denna.

Keramik från Mochica culturen

Ledig eftermiddag och vila inför den tidiga transfern till flygplatsen i morgon.
Middag på egen hand. Vi tipsar som vanligt om aktiviteter och restauranger.

DAG 4- 7 september
Tidig avfärd (ca kl.05:30) till flygplatsen för vidare färd till Cusco, Heliga Dalen,
Machu Picchu och Titicaca sjön. Vi flyger med LANs flight # LA2123 LIM-CUZ

09:05-10:25. Vi tar oss från Lima på havsnivå till Cusco som ligger 3400 m ö h.
För att inte påverkas allt för mycket av höjden, utan istället långsamt anpassa
oss, börjar vi dessa 7 dagar i Anderna i Peru på lägsta möjliga höjd, 2800 m ö
h, precis som Quito i Ecuador.
Av denna anledning blir vi hämtade på Cuscos flygplats och tar oss bort från
Cusco ner mot Urubamabadalen, den sk Heliga Dalen.

Vårt första stopp blir vid Maras saltgruvor där inkafolket hämtade sitt salt och
där man än idag producerar salt. Det är små jordbrukskooperativ som utvinner
saltet och nyligen har man t o m börjat att exportera till Europa. Vi får en guidad
promenad i saltgruvan mellan bassängerna.

Nästa stop blir Moray. Här gjorde inkafolket olika typer av jordbruksexperiment.
bl a anpassades olika växter långsamt till att växa på allt högre höjder.

Efter dessa båda besök blir det lunchbuffé på restaurang Tunupa i Urubamba.

Efter lunch åker vi vidare till vårt hotell San Agustin i Heliga Dalen och checkar
in och kopplar av. Kanske ett dopp i poolen.

Hotel San Agustin Urubamba

DAG 5 – 8 september
Direkt efter frukost och utcheckning kommer vår buss och hämtar oss. Vi beger
oss till den levande inkastaden Ollantaytambo, som betyder Ollantas Rast/Vilo
plats. Namnet kommer från att denna stad byggdes av en av Inkans generaler
vid namn Ollanta. Mer information om detta får vi när vi väl är där. En fantastisk
liten romantisk historia och en fantastisk plats, en levande inkastad där tiden
har stått stilla. Vi besöker bl a fortet och en typisk bostad för de människor som
bor här och som fortfarande lever som inkafolket med marsvin som springer
omkring inne i bostaden och som fortfarande dyrkar dess gudar.

Efter den guidade turen promenerar vi till vårt lunchställe Pakaritambo. Här
serveras vi Pachamanca, något så speciellt som av Perus jordbruksministerie
förklarat som nationellt historiskt arv. Pachamanca betyder jord-kruka-måltid.
Efter lunch går vi 5 min ner till tågstationen för att med tåg i ca 2 timmar ta oss
vidare till byn Aguas Calientes som ligger vid foten av berget där Machu Picchu
ligger. Byns namn betyder Varma Vatten. Det kommer från att byn har varma
källor som man kan bada i. Från tågstationen går vi ytterligare 5 min till vårt
hotell Casa Andina och checkar in. Vi får hjälp med bagaget.

Efter incheckning på får vi några timmar ledigt som kan spenderas på Aguas
Calientes stora hantverksmarknad, strosa i butiker, ta en Pisco Sour i någon av
alla de barer som finns här eller varför inte bada i de varma källorna.
Senare på kvällen går vi gemensamt till El Indio Feliz, en liten fantastisk
restaurang som drivs av den franske kocken Patrick och hans peruanska fru.

Efter middagen går vi tillbaka till vårt hotell för att ta det lugnt och förbereda oss
inför, kanske för många, resans höjdpunkt, Machu Picchu. Vi vill komma iväg
så tidigt som möjligt av flera olika anledningar. Dels för att det tidigt ofta är
mystisk dimma hängande över Machu Picchu, dels för att vi vill att det ska vara
så tomt på människor som möjligt när vi tar våra bilder och dels för att buffén är
som färskast om vi äter tidigt och dessutom slipper vi trängas med andra
turister. Vid 10-11 tiden kommer de flesta turisterna och ofta kommer också
solen med dem.
Sova kan vi göra på tåget tillbaka till Ollantaytambo senare på eftermiddagen.

DAG 6 – 9 september
Tidig frukost. Vi tar bussen upp till Machu Picchu redan kl. 06:00 – 06:30.
Resan upp går på slingrande krokiga vägar och tar ca 20 min. Väl uppe får vi
en 3-4 timmar lång guidad vandring genom ruinstaden Machu Picchu.
Vi avslutar besöket med lunch buffe på restaurangen Belmond Sactury Lodge.
Därefter har vi några timmar på oss att utforska den lilla byn Aguas Calientes
eller så kan man faktiskt gå in igen och se ännu mer av det mytumspunna
Macho Picchu. Missa inte att få en Machu Picchu stämpel i passet.

Vid 16-17 tiden tar vi tåget tillbaka Ollantaytambo där vår buss väntar på oss för
att ta oss vidare till vårt hotell San Agustin i Cusco. Vi vet inte hur höjden
kommer att påverka oss, så vi bokar inte in någon gemensam middag denna
dag. Ofta blir man inte så hungrig på hög höjd.

Hotel San Agustin El Dorado Cusco

DAG 7 - 10 september
Nu befinner vi oss 3500 m ö h. Vi tar det lugnt på morgonen och träffas i lobbyn
först kl 09:00 - 10:00. Nu är vi i den mytomspunna staden Cusco, inkafolkets
huvudstad. Vi börjar dagen med en stadsvandring och vi besöker bl a

Coricancha (Soltemplet) som senare den katolska kyrkan byggde en kyrka
ovanpå. Grunden till kyrkan är alltså ett gammalt inkatempel. Vi går vidare till
Cuscos katedral som är känd för sin konst, bl a nattvarden med ett marsvin mitt
på bordet och den svarte Kristus. Vi besöker också Plaza de Armas och andra
intressanta platser i Cusco.

Nattvarden i Cuscos katedral är målad av indianen Marco Zapata, därav marsvinet mitt på
bordet.

Efter stadsvandringen får vi lunch på restaurang Limo. Resten av dagen får vi
ledigt. Vi kan vila, eller vandra i denna fantastiska stad som har stannat i tiden.
Vi har även här valt att inte inkludera middag, men vi tipsar såklart om
restauranger för de som vill äta middag.

DAG 8 - 11 september
Vi börjar dagen med att besöka den berömda indianmarknaden i Pisac. Det är
söndag, den stora marknadsdagen. Vi besöker frukt- och grönsaks marknaden.
Sedan strosar vi själva runt på hantverksmarknaden där vi hittar gammalt

traditionellt hantverk. Efter marknaden åker vi tillbaka till Cusco för att äta lunch
på Inka Grill. Som vanligt blir det traditionell utsökt peruansk kokkonst.

En grupp kvinnor vid Pisacs marknad

Efter lunch åker vi ut ur Cusco för att titta på olika historiska platser. Det finns
fullt av ruiner från inkatiden. Vi besöker Kenko, Pucapucara, Tambomachay
och Sacsayhuaman.

Tambo Machay

Sacsayhuaman

Kenko

DAG 9 - 12 september
Efter frukost checkar vi ut från vårt hotel i Cusco för att resa vidare till staden
Puno som ligger vid sjön Titicacas. På vägen dit kommer vi att göra flera stopp
på intressanta platser. Det blir som en enda lång dagsutflykt som startar i
Cusco och slutar i Puno.

Kyrkan i Andahuaylillas

Första stoppet på vägen till Puno blir kyrkan Andahuaylillas som brukar kallas
för Sydamerikas sixtinska kapell. Här finns möjlighet att köpa affischer av
konsten som man kan beskåda I kyrkan. Den här kyrkan är som så många
andra är byggd ovanpå en sk. Waka, en för inkafolket helig plats.
Nästa stop blir Raqchiruinerna. Dessa ruiner är de bäst kvarvarande
inkaruinerna som fortfarande har originalväggar (s.k. adobe, en typ av
lerväggar) stående på en stengrund. Detta var en väldigt typisk konstruktion i
inkasamhället. På grund av väder och vind och spanjorernas framfart finns det
väldigt få konstruktioner som denna kvar och som fortfarande har kvar de
stående original adobeväggar byggda av inka folket.

Raqchi

Nästa stopp blir för lunch på restaurang “Las Tunas” i närheten av byn Sicuani.
Efter lunch fortsätter vi vidare och passerar La Raya, den högsta punkten vi
passerar på vår resa, 4300 m ö h. Vi stannar till i Pucara som är känd för sin
tillverkning av keramik, speciellt små tjurar i lera, sk. “Toritos de Pucara” som
faktiskt påminner lite om våra dalahästar.

Vi besöker kyrkan i Pucara och ”Museo Litico de Pucara” (Pucaras stenmuseum) med både originalföremål och nygjorda kopior från Pucarakulturen.
Nästa gång vi stannar är vi framme i Puno.
Puno grundades 1668 och har öknamnet “Capital of Folklore“. Staden är
belägen intill Titicacasjön som är världens högst belägna sjö. Den är så stor så
att folket som bor här aldrig pratar om sjön utan säger alltid oceanen. Titicaca
försörjer många tusentals personer i området med mat. Oceanen hjälper också
till att höja temperaturen något, vilket gör att man kan odla visa grönsaker som
annars skulle vara omöjligt på denna höjd.

Enligt legenden var det här som “solgudens barn”, Manca Capac and Mama
Ocllo klev upp ur vattnet för att grunda inkariket. Titicacasjön är full av mystik
och lämnar avtryck hos alla sina besökare, som varar hela livet.

Manca Capac and Mama Ocllo kliver upp ur Titicaca

Väl framme checkar vi in på vårt hotell Jose Antonio och tar det lugnt på den
höga höjden och vilar ut inför morgondagens äventyr.

Hotel Jose Antiono Puno, vid Titicacas strand

DAG 10 - 13 september
Efter frukost blir vi upphämtade för att ta oss till Urosöarna som ligger i
Titicacas Nationalpark. Urosöarna består av 50 små öar som är tillverkade av
balsa och av människorna som bor här. Öarna ligger och flyter i vattnet.
Öarna är döpta efter dess konstruktörer Urosfolket som har bott här i flera
generationer.
Under turen får vi lära oss mer om deras kultur. Efter Urosöarna fortsätter vi
vidare till ön Taquile där vi finner de världsberömda stickande männen i sina
färgglada kläder. Har vi tur och fint vänder så kan vi kanske se ända bort till
Bolivia på andra sidan oceanen.
Vi äter lunch på ön Taquile och därefter åker vi tillbaka till vårt hotell och ses
senare på kvällen för vår gemensamma middag.

Stickande män och vävande kvinnor på ön Taquile

DAG 11 - 14 september
Idag får vi sova ut. Vi ska flyga från Puno till Lima med flight #LA2096 som avår
kl.13:15 och kommer fram till Lima kl. 14:55. Vi beräknar att åka från hotellet vid
10 tiden.
Väl framme i Lima blir vi mötta av vår guide. Vi tar oss vidare till restaurang El
Bolivariano som trots namnet bjuder på klassisk peruansk mat i en underbar
miljö. Här blir det garanterat Pisco sour och man kan dessutom köpa Pisco
extra billigt.

Taverna El Bolivariano

Efter vår sena lunch checkar vi in på vårt hotell San Agustin igen. Tack vare
den sena och kraftiga lunchen kommer vi förmodligen inte att behöva någon
middag ikväll. De som trots allt vill gå ut och äta kan göra det på egen hand. Vi
tipsar naturligtvis om restauranger och andra aktiviteter i Lima.

DAG 12 - 15 september
Vi har blivit ombedda av flera av er resenärer att vi ska lämna lite fri tid så att ni
får göra allt det där som ni vill göra men som kanske inte gruppen gör
tillsammans, vi kan ju inte hinna med allt. Många vill också ha ledig tid för att gå
på olika berömda restauranger.

Dag 12 är alltså en helt ledig dag då ni får göra precis vad ni vill. Ingen
gemensam lunch, middag eller andra aktiviteter. Vi tipsar som vanligt om olika
aktiviter och restauranger för de som vill. Det finns bl a flera olika museer och
ruiner i Lima, eller så kan man passa på att handla Perus mycket prisvärda
silverarbeten av högsta kvalitet.

DAG 13 – 16 september

Idag ska vi lämna Peru och flyga mot nya äventyr. Vi flyger med flight LA2596Y
som avgår från Lima kl. 08:50. Vi bör vara där 3 timmar innan så vi lämnar
hotellet ca kl. 05:15. Vi kommer fram till Havanna kl. 15:25 där vi blir mötta av
våra nya lokala kubanska guide. Vi åker direkt till vårt Hotell Inglaterra i
Havana. Vi checkar in och ses efter några timmar för en gemensam middag.

OM KUBA
Kuba brukar ofta kallas för ”El Caiman” eller ”El Cocodrilo” vilket betyder
kaimanen eller krokodilen. Ser man hela Kuba uppifrån så ser ön ut som en
krokodil. Med sina 11 miljoner invånare är det den mest befolkade ön i Karibien.
Som på alla öar lever befolkningen isolerat och de som bor på olika öar pratar
ofta om ”The Island Sickness” och syftar på att man måste bort från ön ett tag,
annars blir man sjuk i huvudet. På Kuba är det, eller har varit, ännu värre med
alla handelsbojkotter och utrese förbud, kubanerna har varit tvungna att stanna
på ön. Detta gör att Kuba har stannat i tiden, vilket ju gör Kuba ännu
intressantare.
Det är obligatorisk skolgång på Kuba för alla barn i åldern 6 – 15 år. Man
använder skoluniformer och varje skola har sin speciella uniform. Skolan på
Kuba anses vara mycket bra. 99,8% är läskunniga, vilket är en av de högsta
siffrorna i världen, utbildning och kultur är mycket viktigt för kubaner.
Kuba har den högsta andelen läkare per patient i hela världen vilket leder till att
kubanska läkare, som anses mycket kunniga, är en stor exportvara och man
exporterar till hela Sydamerika. Brasilien har tusentals kubanska läkare och
Ecuador får fler och fler. Det är staten som hyr ut läkarna. Normalt tar staten

USD400-600 i månaden per läkare och de kubanska läkarna får fri bostad och
en lön på USD130-160 i månaden. Det kan tyckas orättvist, men kubanska
läkare får chansen att komma iväg från Kuba för att inte drabbas av Island
Sickness.
Sedan Raul Castro tog över styret så trodde många att kommunismen skulle
lättas upp och förhållanden bli bättre. Enligt kubanerna själva har
kommunismen bara blivit stramare. Nu när USA och Kuba återigen har tagit
upp kontakten strömmar det in amerikanska turister. Det anses dock i USA
fortfarande lite udda att resa till Kuba, så många amerikanska turister pratar
inte så mycket om sin resa med andra amerikaner. Amerikanska bolag börjar
också etablera sig på ön, bl a handlar det om teknologiföretag inom internet och
telekom. Att ringa t ex mellan staden Varadero och Havana kostar ca 25 kr i
min och internet ligger ungefär i samma prisklass. Nu hoppas kubanerna och
turisterna som kommer till Kuba att dessa priser ska falla.
Det är svårt att hitta kokböcker på Kuba. Man skriver vanligtvis inte ner sina
recept, utan istället sprids de vidare från generation till generation genom
berättelser och delade erfarenheter.
Dans är mycket viktigt, bl a föddes Boleron, Mambon och Cha Chan här. Sedan
1959 har nästan inga bilar importerats. Av den anledningen är de flesta bilar
amerikanare från 1959 eller äldre och många drivs med fotogen. Som sagt,
Kuba har varit mycket isolerat.

Hotel Inglaterra Havana

Lobbyn i Hotel Inglaterra Havana

DAG 14 – 17 september

Idag blir det City Tour och vi besöker Havanas gamla kvarter, inte långt från
vårt hotel. Havana är en spännande stad som har varit vittne till mycket under
årens lopp, en stad som har gått igenom många olika kraftiga förändringar.
Först, huvudstad i Spanska Kronan under kolonialtiden och efter det fick man
leva under den amerikanske presidenten Washingtons förmyndarskap. Havana
var favoritdestination bl a för den amerikanska maffian och var för dem ett
paradis fullt av kasinon, hotell, korruption och prostitution, en laglös plats där
mycket pengar fanns i omlopp. Kontrasten från detta till att slutligen 1959
hamna i Fidel Castros kommunistiska styre är naturligtvis en enorm resa.
Vi hämtas upp kl 09:00. Transportmedlet är såklart gamla klassiska
amerikanare Dagens kontrastrika program omfattar Havanas fyra viktigaste
stadsdelar. Vi börjar i Havanas gamla stadsdelar som 1982 blev utsett till
världsarv av UNESCO. Vi besöker de renoverade eleganta kvarteren men
också de sämre delarna där de som har det lite sämre ställt bor.

Vi fortsätter vidare till Havanas centraldelar som byggdes på 1920-talet. Där
besöker vi det gamla presidentpalatset och Granma Memorial. Granma var
namnet på den båt som transporterade revolutionärerna till Kuba inför
den kubanska revolutionen.
Vi stannar till och äter lunch på någon typisk kubansk restaurang.

Under city turen tar vi oss fram i gamla amerikanare

Efter lunch tar vi oss vidare till Vedado som byggdes under 40-50 talet. Vi
besöker bl a strandpromenaden, “El Malecon”, Revolutionstorget och en statlig
rom- och cigarrbutik.

Sista stoppet på dagens tur är den moderna och exklusiva stadsdelen Miramar.

Vi åker runt I kvarteren och tittar på fantastisk arkitektur och så besöker vi den
berömda Columbus kyrkogården, Cementerio de Colon.

Vi är tillbaka på vårt hotell vid 15-tiden. Vi får några timmar på egen hand innan vi
träffas för gemensam middag.

DAG 15 – 18 september

Idag ger vi oss iväg redan kl 08:00. Vi ska till natursköna Guama. Här får vi en hel
del tid på stranden. Vi besöker också “La Cueva del Pezr” (Fiskens grotta) Denna
plats är ett fantastikt snorklingsställe men går också bra att bada. Lite senare
besöker vi “Playa Larga”, den långa stranden som har kubas största och bästa
korallrev med massor av fisk. Har du inte med dig snorklingsutrustning så går det
att hyra på plats.

Efter all simning är vi hungriga och äter lunch. Därefter fortsätter vi till en krokodilfarm. Den som vill kan också ta en tur i en sk speed boat kring en gammal boplats
för kubas urinvånare.
Vi är tillbaka på hotellet kl 16:00.

DAG 16 – 19 september
Kl. 08:00 Idag ska vi åka till Viñales. På vägen dit stannar vi till vid Jazmines
lookoutpoint för att få en panoramautsikt över platsen. Vi besöker staden Viñales
och därefter rider vi runt på guidad tur i Viñalesdalen.
Lunchstopp innan vi avslutar dagen med ett besök på en tobaksfarm där vi får lära
oss mer om varför Kuba anses ha världens bästa tobak.

Vi kommer tillbaka till vårt hotel vid 16:30. Vi får lite ledig tid innan vi träffas för en
gemensam middag.

DAG 17 – 20 september
Vi startar tidigt idag, kl. 07:30. Och tar oss de 20 milen till Kubas bäst bevarade
kolonistad, Trinidad. Väl framme blir vi till fots guidade genom staden och besöker
bl a marknaden, kyrkan och ett krukmakeri. I Trinidad är det ett måste att prova på
den lokala drinken Canchánchara så ett bar besök är ett måste.

Vi äter lunch på en lokal restaurang och i samband med det får vi lite egen tid.
Därefter besöker vi Iznaga Tornet.
Vi kommer tillbaka till vårt hotel sent, ca kl 18:00.

DAG 18 – 21 september
Igår hade vi en lång dag och vi har haft en lång resa. Idag gör vi precis vad vi vill.
Passa på och se det ni vill som inte finns med i vårt program. Inga gemensamma
måltider. Här kan ni läsa mer om vad man kan göra i Havana:
http://www.lahabana.com/

DAG 19 – 22 september

Idag startar vi kl. 09:00. Vi ska ta oss till semesterparadiset Varadero, på vägen dit
stannar vi först till vid utsiktsplatsen Bacunayagua för att se ut över Yumuridalen i
Matanzas. Nästa stopp blir vid Monserratekapellet för att åter igen få en vacker
överblick över Matanzas. Väl framme i Matanzas får vi en guidad vandring genom
staden. Vi stannar till för lunch och lite egen tid.
Resten av dagen efter lunch spenderar vi på stranden i Varadero, Kubas absolut
största och populäraste semesterparadis.
När vi har badat färdigt tar vi oss tillbaka till Havana där vi får lite egen tid och vi
äter middag på egen hand. Vi tipsar gärna om några häftiga restauranger. Varför
inte t ex Restaurante La Guarida och Restaurante San Cristóbal?

DAG 20 – 23 september
Idag har vi åter igen en helt ledig dag och gör precis vad vi vill. Vi kan shoppa det
sista inför hemresan eller kanske besöka platser som vi tillsammans i gruppen inte
har hunnit med. Vad säga om att besöka Ernest Hemingways skrivarlya,
Universidad de Havana eller varför inte något museum. Vi tipsar er gärna. Här kan
ni läsa mer om vad man kan göra i Havana: http://www.lahabana.com/

DAG 21 – 24 september
Idag har vi en ledig förmiddag. Vi träffas för en gemensam sista lunch på Kuba.
Direkt efter lunch tar vi oss till flygplatsen för att flyga hem till Sverige. Vi reser med
KLM`s flight Kl724 som avgår kl. 16:50. Vi är hemma i Stockholm dagen därpå,
den 25/9 kl 12:15.

