
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dag 1 Havana 

Vertrek naar Havana. Transfer naar Havana in een classic auto. Overnachting hotel 

Beltran in hart van het oude Havana. De kamers verschillen nogal maar het is zeker een 

charmant hotel.  

 

Dag 2 Havana 

Jullie gaan met een gids op pad vandaag, eerst een uur te voet daarna 2 uur met een 

classic car om de mooie, bijzondere plekjes van de stad te ontdekken zoals de Malecon, 

5ta Avenida/Miramar, de begraafplaats Colon, callejon de Hamel en de plaza de la 

Revolucion. 

 

Dag 3 Viñales 185km ongeveer 2,5 uur rijden 

Ophalen huurauto en op weg naar Viñales via Pinar del Rio, gelegen in de gelijknamige 

provincie. Het is even lastig om de stad uit te komen veel wegbewijzering is er niet. Ach 

het voegt toe aan het avontuur.  In de uiterst vruchtbare velden en valleien van dit 

westelijke gedeelte van Cuba wordt tabak verbouwd, waarvan de wereldberoemde 

Cubaanse sigaren geproduceerd worden. Bezoek hier de plaatselijke sigarenfabriek of een 

distilleerderij. Overnachting in hotel Jazmines.  

 

Dag 4 Viñales 
Tour deels met de eigen auto die begint bij de muurschildering (soms vanuit het hotel) 

die prehistorisch lijkt maar dat niet is. Na uitleg over het hoe en wat van de schildering 3 

uur fietsen of te paard door de omgeving. Er wordt een stop bij een lokale boer gemaakt 

om wat te drinken. Voel je vrij om het huis binnen te lopen en zo te zien hoe mensen op 

het platte land leven. Het geheel duurt tot lunchtijd. In de middag vrij om bv te luieren bij 

het zwembad. 

 

 

 

 



 

Dag 5 Las Terrazas 80 km ongeveer 1,5 uur rijden 

Op weg naar Las Terrazas, een streek met een prachtige natuur waar je mooi kunt 

wandelen. Overnachting in La Moka. Dit hotel ligt op een heuvel en is echt 

vervlochten met de natuur. De bomen groeien gewoon in het hotel en groeien door 

het dak rustig verder 

 

Dag 6 Las Terrazas 
Vandaag een excursie te voet of met de auto door de (ex) koffieplantages en naar de Rio 

San Juan met een lokale gids. Lunch bij een lokaal restaurant Casa del Campesino, beste 

gegrild vlees in Cuba naar onze bescheiden mening! De lunch is inclusief. 

 

Dag 7 Cienfuegos 321 km ongeveer 4 uur rijden 

Op weg naar Cienfuegos. Het is een aardig plaatsje en zeer aangenaam voor 1 nacht. Het 

hotel ligt zeer centraal en heeft een lekker zwembad. Het dakterras is zeker de moeite 

waard. Tips: Bezoek het centrale plein met een prachtig gemeente huis het Teatro Tomas 

Terry and historical center, de malecon en het palacio del valle. Het Paleis is een oud 

heren huis van ongekende grandeur. Het heeft veel Moorse trekken. Overnachting hotel 

La Union.  

 

Dag 8 Trinidad 83km (ongeveer 1 uur rijden) 

Op weg naar Trinindad. Tip: Rijd via Villa Santa Clara. Het is een levendig plaatsje met 

een vestiging van Coppelia die heerlijk ijs verkoopt. Bijzonder aan Santa Clara vonden 

we het mausoleum van Ché  en de tren blindado, de restanten van de ontspoorde trein van 

Batista die uiteindelijk de overwinning inluidde. Via Villa Santa Clara is het ongeveer 

204 km en 4 uur rijden. Tijd voor casa particular. Reken op een warm welkom!  

 

In de middag op verkenning in Trinidad! Het koloniale Trinidad 

wordt ook wel de Museumstad van de Caribische Zee genoemd. Je 

vindt er leuke keienstraatjes, mooie kerken, rustige parken, oude 

mannetje op straat die domino spelen en pastelkleurige huizen. Het 

historisch centrum van Trinidad staat (sinds 1998) op de 

Werelderfgoedlijst van UNESCO. Wandel door deze in 1514 door 

Diego Velázquez gestichte stad en zie hierbij onder meer Plaza 

Mayor (het hart van de stad) en het Museo Romántico. TIP: ga 

vanavond genieten van live muziek (onder het genot van een 

lekkere cocktail) in de traditionele Casa de la Trova! De moeite waard en erg gezellig. 

 

Dag 9 Trinidad 

Vrije dag. Suggesties:   

 Eerst naar de bergen naar bv. de El Nicho watervallen of Salto de Caburni wel een 

stevige wandeling bergop en af en het is redelijk stijl dus goede conditie is 

vereist! 

 Trip naar El Valle de los Ingenios (vallei van de suikerheuvels), een prachtig 

natuurgebied. Bezoek ook het Manca-Iznaga Estate, een domein waarop een grote 

toren staat om de slaven in de omliggende suikerrietplantages te bewaken. Buiten 

staan er tientallen stalletjes met souvenirs en vooral tafellinnen wordt er 



 

aangeboden. Enigszins besprongen wordt je er wel. Drink op de terugweg 

iets op een uitkijkpunt over de vallei. Prachtige plek om foto's te nemen. 

 

Dag 10 Camagüey 219 km ongeveer 4 uur rijden 

Via Sancti Spiritus op weg naar Camagüey. Sancti 

Spiritus is in onze ogen nog mooier dan Trinidad en 

veel minder toeristisch dus zeker een stop maken. 

Daarna naar Camagüey, 1 van de oudste steden van 

Cuba met veel Spaanse invloeden. Het is wellicht wat 

lastig om het hotel te vinden. Schiet een fiets taxi aan 

om voor je uit te fietsen naar het hotel. Overnachting 

hotel Colon een oud koloniaal hotel. De kamers zijn 

wel erg klein maar daar tegenover ligt het zeer 

centraal. 

 

Dag 11+12 Sierra Maestra 250 km ongeveer 4 uur rijden 

Op weg naar de Sierra Maestra. Een bezoek aan de stad Bayamo onderweg naar Santiago 

is aan te raden, ook hier is een hele goede Casa de la Trova en een mooi historisch 

centrum (het is de stad van paard en wagen dus misschien een ritje hier...) 

2
de

 dag: Wandeling naar de Comandancia de la Plata. 

 

Dag 13+14 Santiago de Cuba 147 km ongeveer 3 uur rijden 

Deze stad kan je gerust muzikaal en swingend noemen. Het is de bakermat van de salsa 

en rumba en geregeld zal er de muziek van de “Buenavista social club”te horen zijn. De 

Calle Heredia is wel een heel erg feestelijk straat Overnachting casa particular. 

 

Dag 15+16 Baracoa 243 km 

ongeveer 4 uur rijden. 

Baracoa bereiken is al een belevenis: 

kom je van Santiago de Cuba, dan rijd 

je eerst door de uitlopers van de Sierra 

Maestra naar Guantanamo, waar je 

even kunt stoppen voor de lunch. Je 

ziet niks van de US marine basis die 

hier ligt. Overnachting casa particular.  

Ver van de drukte, aan de honingbaai 

ligt Baracoa. Lekker zwemmen of 

zonnen op een verlaten strand. Kijken 

hoe de lokale vrouwen hun was doen in de rivier. Kokosnoot, hangmat en een muziekje 

wat heeft een mens nog meer nodig?  Oké wie nog wat wil doen kan een boottocht tussen 

hoge kliffen bij de monding van de Yumuri rivier maken of naar de tafelberg gaan of naar 

de waterval El Saltadero van meer dan 17meter hoog. 

 

 

 

 



 

Dag 17+18+19 Playa Pesquera of Cayo Saetia 

Hier zijn het allemaal wat grotere resorts. Bij Playa Pesquera wordt het ene resort 

niet opgevolgd door de andere en is het aantal resorts beperkt. Ligt wel meteen aan 

het strand.  

 

Een andere mogelijkheid van een geheel andere orde is Cayo Saetia. Het hotel ligt op een 

eilandje dat een natuurpark is. De kamers zijn erg verschillend. Als je geluk hebt is het 

een ruime kamer en als je pech hebt een kleine. Maar ach je bent er niet zo veel. Naast 

het strand kan men er een safari maken. Gek hoor om hier zebra’s, struisvogels en 

antilopen te zien. De wegen zijn slecht en het is beter om een safari te boeken dan met de 

eigen auto te rijden. Het is allemaal wat eenvoudiger dan de eerste optie.  

 

Dag 20 Havana 

Jullie rijden naar Holguin voor een late vlucht naar Havana. Transfer naar het hotel en 

overnachting. 

 

Dag 21 Naar huis 

Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar huis. 

 


