
27/12 Ondanks onze maanden voorbereiding, vergeten we een, naar onze normen, zeer belangrijk 
document, de reisbijstandsverzekering. Gelukkig staan alle copies op het laptopje, maar het gebrekkig 
netwerk op Zaventem laat niet toe het af te printen. 
Zoals gewoonlijk vertrekt het vliegtuig met vertraging, deze keer 50 minuten. Ondanks er normaal eten 
voorzien was, krijg ik macaroni met een klein beetje bolognaise saus, van een goed begin gesproken. 
Na een vlucht van 9:40 bereiken we Varadero, de ontscheping en de douane, alsook de bagage 
ophalen is in 30 minuutjes rond. Naar het document voor reisbijstand wordt niet gevraagd??? 
Ons vervoer staat ook reeds klaar en na een rit van 130 Km zijn we om 17:00 aan het hotel. 
Ondanks de naam “Park View” kijken we uit op een desolate gebouwenstructuur (zie foto) . 
Het lijkt er op dat, buiten de grote lanen, Havana in de steigers staat. 
 
We slenteren nadien door de straatjes, waarbij je voortdurend wordt aangeklampt, na nog ergens iets 
kleins gegeten (camarones en ajillo: zeer lekker) en gedronken te hebben, slenteren we terug naar het 
hotel waar we, na een lange dag (met 6 uren verschil), ons bed opzoeken. 
 
28/12   Havana  We hadden een rustige nacht (toch af en toe lawaai op de gang, maar we sliepen direct 
weer in). Uiteraard zijn we vroeg wakker. We willen douchen, maar er is geen water. Rond 6h hoort men 
water in de buizen komen, en het duurt toch tot 6.30h vooraleer er water is. Vanaf 7h kunnen we 
ontbijten: er is een buffet, van eerdere matige kwaliteit. Vandaag is er ook contact gepland met de 
reisafgevaardigde en we hebben veel vragen. Een zekere Jorge van ‘Cuba Insentives’ is om 9h present. 
Bijna op hetzelfde moment duikt een Nederlander op, ook van ‘Cuba Insentives’. Dat is voor ons zeer 
praktisch: we kunnen al onze vragen in onze eigen taal stellen. Jorge geeft nog wat praktische informatie 
over geld, autohuur,… en daarna trekken we de stad in. Uiteraard staat ‘Havana Vieja’ op de ‘to do list’. 
Met de reisgids in de hand, en onze app ‘maps.me’ op de smartphone kunnen we onze weg niet verliezen. 
Het oude Havana is zeker de moeite waard, en beter onderhouden dan de straten er rond. In het toeristisch 
deel zijn er dan ook veel toeristen (iets te veel) en de prijzen zijn er hoger. We zoeken ’s middags iets 
kleins, maar we vinden een lasagne (iets te zoet van smaak, maar een zeer grote hap voor een kleine 
prijs). Na de middag houden we het rustiger, we bezoek de Malecon (strandpromenade) en wandelen aan 
de ingang van de haven. Ook de Avenida Prado is rustig zitten. Voor het avondeten gaan we naar 
restaurante Mediterraneo (aan Parque central) op de avenida Prado. Het eten is er heerlijk, en zeer 
verzorgd geserveerd. 
 
29/12  Havana  Zelfde ontbijt maar er is minder zorg (geen) aan besteed: de tafellakens zijn vuil, en er is 
geen boter, de eieren zijn uitgedroogd,… Vandaag bezoeken we Havana Centre. We wandelen naar de 
Malecon en zoeken de casa voor de laatste nacht, in Neptuno. In de hele wijk zijn de straten vuil en vaak 
in slechte staat. We brengen een bezoek aan de ‘barrio Chino’, met uiteraard heel wat Chinese restaurants. 
We zetten de wandeling verder naar parque central en de avenida Prado. Onderweg eten we een broodje 
met hesp en kaas: lekker, verzorgd en niet duur. In de namiddag gaan we terug naar het oude Havana, het 
is wel zeer toeristisch, maar aangenaam vertoeven: terrasjes met live Music. Wanneer we informeren naar 
de prijs van sigaretten, worden we naar een andere winkel geleid. ze vragen voor een farde 35 CUC en in 
de officiële winkel is het 20 CUC. Wanneer we niet kopen proberen ze geld te schooien voor melk voor 
de baby. Deze truc is ons echter bekend, “door het programma Axel opgelicht”, we bedanken en gaan 
gewoon verder.  
Onderweg zoeken we voor ‘s avonds een eetgelegenheid. We keren terug naar Obispe, naar Nao Paladar 
(aan de havenkant). Het is er, tot onze grote verrassing, zeer gezellig en zeer lekker eten. Na een 
wandeling van een km terug, stoppen we nog bij hotel Sevilla, om een cocktail te drinken. Dit hotel ligt 
naar Park View, maar is groter en veel mooier. 
 
30/12 Havana: Onze laatste dag in dit hotel: het niveau van het ontbijt is nog eens gedaald: geen boter, 
koude eieren, veel gruis in de koffie. Vandaag mogen we de huurauto ophalen om 9h. Niemand is in het 
kantoor. Er staan nog enkele koppels te wachten op hun huurwagen. Om 9.40h komt eindelijk iemand 
aan. Wat blijkt: er is momenteel geen enkele wagen te beschikking. We zullen zeker een auto krijgen, 
maar wanneer is maar de vraag. Iedereen wordt lichtjes zenuwachtig. Rond 10h bellen we naar de 
contactpersoon van de reisorganisatie” Kenia”, die belooft de zaak te onderzoeken. We nemen opnieuw 



contact met haar en ze belooft ten stelligste dat we een half uur later een auto zullen hebben. In het bureau 
zeggen ze dat ze niet weten wanneer de auto er zal zijn. We kunnen niet anders dan wachten. Plots (rond 
11.10h) komen 2 mannen informeren naar ons, en er is plots een auto voor ons. Na het invullen van de 
nodige formulieren, kunnen we beschikken. Het is ondertussen 11.50h en dus dringend tijd om uit te 
checken. We gaan nog vlug enkele sandwiches kopen, en vertrekken uiteindelijk naar Viñales. De route 
verloopt vlot (eerst de malecon, een deel kustroute, en daarna de doorsteek naar de autosnelweg A4). 
Voor Piñar der Rio verlaten we de snelweg. Het is een verkorte weg, maar in slechte conditie. Iets na 15h 
bereiken we casa Niurkys in Viñales. We worden vriendelijk onthaald. Men stelt mogelijke excursies 
voor. De tijd is echter te kort om nog de vallei te bezoeken. We besluiten het stadje te verkennen en pas 
de volgende dag de vallei te bezoeken. ’s Avonds gaan we eten in ‘el Olivo’ waar men eerst een tijdje 
moet aanschuiven, vooraleer een tafel te bemachtigen: het eten is er zeer lekker en de bediening zeer vlot. 
 
31/12: We hadden opnieuw een zeer goede nacht, de casa had goede bedden. Het ontbijt is simpel, met 
een eitje naar keuze, maar het brood is zo hard dat het verbrokkelt in je hand, en is niet bepaald ons ding. 
We vertrekken vroeg om naar de Mirador bij hotel los Jazmines de vallei te bewonderen. Vandaar rijden 
we naar Piñar der Rio, met een kort bezoek. Deze stad is eigenlijk niets bijzonders, en we rijden via de 
autosnelweg naar Soroa. Bij de afrit is er in Soroa een tankstation, waar we gebruik van maken. Rond de 
middag bereiken we Villa Horizontes, maar de kamer is nog niet klaar. Na het nuttigen van een belegd 
broodje in de pool bar, besluiten we de orchideeëntuin en de waterval te bezoeken. Deze zijn op 
wandelafstand te bereiken. Het bezoek aan de orchideeëntuin duurt een half uurtje, de ingang is 3 CUC. 
Voor de cascade moet er eveneens 3 CUC betaald worden, maar deze tocht vraagt een grotere fysieke 
inspanning: er zijn heel wat trappen te doen. Rond half drie krijgen we onze kamer: deze is vrij ruim, met 
voor- en achteraan een terras. Er is een groot zwembad. Het hotel met zijn ‘villa’s’ is gelegen in een oase 
van groen. We hebben het hier naar onze zin: een zeer rustige ligging. Voor het avondeten is er restaurant 
‘el centro’, waar er een buffet wordt geserveerd. Naar onze normen is het buffet goed op gebied van 
variatie, maar het meeste is koud of uitgedroogd. Er worden 2 vleessoorten gebakken, op het moment 
zelf, en deze zijn zeer goed. Het dessertbuffet was er nog om de zaak een beetje te redden. Dit was eerder 
een oudejaarsavondmenu in mineur, maar wel spotgoedkoop (onze fles wijn was het duurst).  
 
1 januari 2017: we krijgen een ontbijtbuffet, tot nu toe het beste in Cuba: vers gebakken eitjes en zacht 
brood,…We plannen Las Terrazas te bezoeken, en ligt op amper 20 km rijden. Het is een keurig dorp. We 
bezoeken ook hotel La Mokka, waar we gehoopt hadden te kunnen logeren. Ook dat hotel oogt mooier 
dan het hotel in Soroa. Na een wandeling in het dorp rijden we verder. Het is nog vroeg om terug te keren 
naar Soroa, dus we proberen naar de andere kant te rijden naar de kust. We zoeken op de kaart een 
haalbaar doel: Bahia Honda. De weg ernaartoe is vrij goed, tot aan het eerste dorpje. Nadien komen we op 
een hoofdbaan, die in nog slechtere conditie is. Het dorp van Bahia Honda oogt helemaal niet 
aantrekkelijk, en we besluiten om gewoon terug te keren en de namiddag door te brengen aan het 
zwembad van ons hotel. Rusten, met af en toe een cocktail mag wel op deze nieuwjaarsdag. 
 
2/1: Bob heeft een onrustige nacht achter de rug, want hij maakt zich zorgen in de huurauto. De auto start 
’s morgens immers zeer slecht. Komt dit door de zeer vochtige lucht in Cuba? Na het ontbijt bellen we 
met de verhuurmaatschappij, maar deze stuurt ons van het ene telefoonnummer naar het andere, en ze 
spreken geen Engels. Tenslotte bellen we nog eens naar Kenia, en zij zegt ons dat het zeer moeilijk zal 
zijn om een andere auto te krijgen. We besluiten toch maar te vertrekken, naar Playa Larga, in de 
Varkensbaai. Het is een tocht van 260 km, maar veel autosnelweg. We bereiken na de middag al onze 
bestemming, en worden goed ontvangen. Casa Kiki is verzorgd, en ligt vlak aan het strand. We moeten 
nog even wachten op onze kamer en kunnen al een mojito drinken op het terras. Later gaan we het dorp 
verkennen: niets speciaals. Aan een inham van de baai drinken we nog een cocktail, en gaan terug naar de 
casa. Het is snikheet, en we willen van de zee genieten. Het water is behoorlijk warm, maar dit doet toch 
deugd. We genieten nog na op het terras van de casa. Het avondeten nemen we ter plaatse: er zal voor ons 
gegrilde kreeft klaargemaakt worden. In de frigo op onze kamer ligt een assortiment aan dranken, waaruit 
we een keuze kunnen maken, ook voor het avondeten. We kiezen voor de langosta (kreeft). We krijgen 3 
kreeften voorgeschoteld, deze zijn lekker, maar niet zo fijn als de kreeften die we kennen, en de ene kreeft 
is al malser dan de andere. We vragen brood in de plaats van rijst, en krijgen nog koude groenten, fruit, 



gebakken banaan,.. te veel om op te krijgen. Er was ook nog soep, en een dessert, voor 15 CUC. Er 
worden tevens cocktails geserveerd, op vraag.  
 
3/1: na een rustige nacht (enkel het geluid van de zee) krijgen we ’s morgens een goed ontbijt. 
Ondertussen weet Kiki ons te vertellen dat het nare geluid bij het starten van de auto, komt doordat er 
verkeerde benzine is getankt, mogelijks door de vorige chauffeur. Na afrekenen verlaten we de casa. Deze 
casa is zeker aan te raden! 
We rijden terug naar de autosnelweg, om Cienfuegos te bereiken. We doen vandaag ons laatste stuk 
autosnelweg. De weg naar Cienfuegos is, naar Cubaanse normen, in zeer goede staat. We vinden vrij vlot 
Casa Amarilla. De vrouw van het huis zegt ons dat ze 2 casas heeft, en wij moeten naar het andere huis, 
een 100m verder in dezelfde straat: la casa de Manolo. Er is echter geen tuin, zoals beloofd in de 
brochure, geen grote kamer, geen internet,… 
We bezoeken de stad, en dat is toch 20 minuten stappen, in de hitte. Het oude stadsdeel rond het plein 
(parque José Marti) is mooi en goed onderhouden. Na enkele uren slenteren keren we terug naar de casa 
om uit te rusten, en vooral om ons te verfrissen. We wandelen nog eens tot aan het strand, om met een 
drankje te genieten van de ondergaande zon. ’s Avonds wagen we ons aan het restaurant in Club 
Cienfuegos, op 200m van onze casa. We kunnen kiezen uit enkele menu’s. We kiezen voor de vis, voor 
een 20 CUC krijgen we een cocktail, voorgerecht, er is brood voorzien, hoofdschotel, dessert en koffie. 
Eigenlijk is er nog een bier of frisdrank inbegrepen, maar we kiezen een fles wijn. Tevreden keren we 
terug naar de casa. We moeten wel zelf nog informeren waar en wanneer het ontbijt wordt geserveerd. 
Eigenlijk hebben we bij aankomst in de casa geen informatie gekregen.  
 
4/1: Voor het ontbijt gaan we naar de andere casa: we moeten toegeven, het ontbijt is in orde. De auto 
start vandaag direct, en we vertrekken richting Trinidad. Vanaf vandaag hebben we geen autosnelweg 
meer. We hebben geluk, de wegen zijn in goede staat, en het is aangenaam rijden. We besluiten om, voor 
Trinidad, af te slaan naar Topes de Collantes. De weg daarheen is moeilijker, en op een 7 km is er een 
mirador, waar we halt houden. Op dat moment beslissen we om niet verder te rijden en de wandeling te 
doen (zou 7 km wandelen zijn naar de waterval), omdat we beide last hebben aan heupen, benen,.. van het 
slenteren door straten. Onze tocht gaat verder richting Trinidad. Het is er zeer druk, de straten zijn in 
slechte toestand. Op het moment dat we moeten afslaan, mogen we niet, en een blok verder zijn er werken 
aan de gang. We rijden enkele keren in het rond, en uiteindelijk bereiken we casa Madolores. We worden 
vriendelijk ontvangen, en we mogen de auto voor de deur parkeren, ze verzekeren ons dat het veilig is. 
Onze kamer is echter zeer klein, zonder een echt venster, en het lijkt of er in het gebouw (begrijp steeg) 
verschillende families wonen, er is veel lawaai. Op het dak is er een terras, maar het is volle zon (geen 
schaduwmogelijkheid) en snikheet.  
We trekken op verkenning naar de stad. Rechtover de casa is een restaurant (Palador San José), tot onze 
verwondering staat men er reeds van zes uur aan te schuiven. Vlug de douche in en ook aanschuiven, in 5 
min zijn we binnen en het eten is er heerlijk. 
 
5 jan: Het ontbijt is gewoon, ondanks dat de tafel vol staat, we vragen om het brood niet te toasten…, en 
de spiegeleieren aan één kant te bakken, maar ook daar heeft men in Cuba problemen mee. Het brood 
toasten heeft het voordeel om het oudere brood te verwerken. We verkennen onze directe omgeving, daar 
we gisteren nogal wat rondjes gereden hebben om de casa te bereiken. Het zijn in Cuba meestal 
éénrichtingstraatjes en plots staat men voor een opengebroken straat. We stellen vast dat we met de auto 
de stad vlot kunnen verlaten. Dus we besluiten om het schiereilend “Ancon” en “playa la boca” te 
bezoeken. Het is een alternatief tijdverdrijf, het is er gezellig en veel rustiger. Op de middag keren we 
terug naar Trinidad, en gaan vlug iets kleins eten in paladar San José. We hopen een sandwich te eten, 
maar door een elektriciteitspanne bij de bakker, is er geen brood geleverd. Het wordt een lasagne. Deze 
smaakt zeker goed, maar is in het midden niet warm, dus we vragen om deze even terug in de oven te 
steken. Onze kleine maaltijd is groter uitgevallen dan gedacht. Met een goed gevulde maag rusten we wat 
op de kamer, en trekken dan terug naar het centrum van Trinidad, we ontdekken nog straatjes en pleintjes 
waar we nog niet geweest zijn. Al bij al is de dag veel beter verlopen dan aanvankelijk gedacht. Omdat 
we ’s avonds eigenlijk weinig honger hebben, gaan we laat eten in de paladar. Deze keer hebben we geen 



geluk, we moeten meer dan een uur wachten voor we een tafel kunnen bemachtigen. We eten een gegrilde 
visfilet (lekker), doen nog een kleine wandeling en gaan dan maar slapen. 
 
6/1: na toch een behoorlijk goede nacht in een bed met versleten matras, vertrekken we na het ontbijt, 
naar Camagüey. Het is een rit van 260 km, en deze verloopt bijzonder goed. Eigenlijk is het een mooie 
route, met vrij goede weg. Na het middaguur komen we, na even zoeken, aan in Hostal Rocola Club. 
Deze plaats is gelegen aan een grote avenida, 3 km van het centrum, maar dicht bij de ring rond de stad. 
We worden bijzonder goed ontvangen en krijgen veel nuttige informatie. Het is de eerste keer dan we een 
stadsplan krijgen, waarop veel nuttige info wordt aangeduid. We rijden met de auto en vinden vrij vlug 
een parkeerplaats, in het centrum. Voor 1 CUC wordt de auto bewaakt. We verkennen het centrum, het is 
er zeer druk, en ook hier worden we zeer vaak aangeklampt voor taxi, rondrit in de stad,… 
Voor ’s avonds besluiten we terug te keren naar het centrum, naar “el paso”, maar met een taxi. Een rit 
(heen en terug) kost 10 Cuc, en het eten zeer lekker. Wij hadden ook nog gratis een optreden van 
verschillende groepen op het plein voor het restaurant. 
 
7/1 Na een goed ontbijt nemen we afscheid van het sympatieke koppel en vertrekken voor een lange trip 
naar Santiago de Cuba. De weg is tot in Holguin redelijk goed, daarna wordt het minder, met veel putten 
in de weg. Alles gaat goed tot we in de binnenstad van Santiago de Cuba een ogenblik afgeleid zijn door 
het zoeken naar de casa en we geen voorrang geven, met een aanrijding tot gevolg. Naar ons gevoel reden 
we op een voorrangsbaan, maar deze stopte juist aan dit kruispunt. De rit strandt dus op nog geen 
kilometer van onze bestemming, en er is direct politie ter plaatse. Het is 13:45 maar dan begint pas het 
probleem die aansleept tot 20:00, van verslag met de politie, hospitaalbezoek voor alcoholtest, tot de 
verhuurmaatschappij alles regelt voor de auto, en de expertise. 
Rond 15h is Ingrid te voet naar de casa gestapt om te melden wat er gebeurd was. Rond 18h is de 
eigenaar van de casa ons komen zoeken, en heeft ons fantastisch geholpen en bijgestaan, tot we rond 
20.30h in de casa aangekomen zijn. We zijn wel verplicht om maandag om 8:00 terug naar het 
politiebureau te gaan. Niurkys en Gianni van de casa koken nog voor ons, wat welgekomen is na zo’n 
dag. 
 
8/1 Santiago: na een eerder onrustige nacht (de zorgen om de auto, en veel straatlawaai), krijgen we een 
zeer degelijk ontbijt in de veranda. In de loop van de voormiddag zouden we opgehaald worden door de 
autoverhuurmaatschappij. Gianni rijdt mee naar het bureau, waar de papieren klaargemaakt worden en de 
auto ter beschikking gesteld worden. Wij moeten de franchise betalen (350 USD). Een uur later zijn we 
terug in de casa, deze keer is het vlot verlopen. Tijdens de dag kan de auto voor de deur worden 
geparkeerd, na 20h verhuist Gianni de auto naar een bewaakte zone, voor 2 CUC. Voor de rest van de dag 
trekken we naar het oude centrum van Santiago. Het is er zeer druk, ook veel volk in de winkelstraten. De 
temperaturen zijn verschroeiend heet, en in de namiddag zoeken we de zeebries op langs de havenkant 
van de stad. Later rusten we nog op het terras van de casa (mooie plaats om te zitten, er is schaduw 
voorzien, en er kan steeds een drankje bekomen worden). Ook het Engelse koppel dat in de casa verblijft, 
geniet van de rust van het terras. Het avondeten nemen we in hotel casa granda aan Parque Céspedes, 
waar er een orkest zorgt voor de muzikale sfeer. 
 
9/1: na een vroeg ontbijt, rijdt Gianni met ons mee naar het politiebureau. Er zitten reeds vele mensen te 
wachten. Rond 8.50h worden we bij agent Delrio geroepen, en hij deelt ons mee dat we een boete moeten 
betalen. Deze moet echter betaald worden in nationale munt. We moeten dus eerst gaan wisselen in een 
Cadeca. Met ons geld gaan we terug naar het politiebureau. Delrio geeft ons een briefje mee, dat we 
moeten afgeven in het bureau waar de boetes worden geïnd, enkele straten verder. Daar geven we het geld 
af, en ontvangen een bewijs. Daarmee stappen we terug naar het politiebureau. Delrio geeft ons het 
uiteindelijk bewijs dat de boete betaald is. Tegen 9.50h arriveren we opnieuw aan de casa. We betalen er 
onze rekening, bedanken de mensen, en vertrekken. Zelfs voor de laatste rit door Santiago naar de 
autosnelweg, rijdt Gianni nog voor met zijn motorfiets. De casa is niet de beste maar de service verdient 
meer dan 10 op 10. 
We zetten onze weg verder via Guantanamo naar Baracoa. De laatste 55km zijn een doorsteek van de ene 
kustzijde naar de andere (Baracoa), via la Farola, doorheen de bergen, een rijk begroeid gebied. De weg is 



vrij breed, en, naar Cubaanse normen, in vrij goede staat. Er zijn echter zeer veel bochten, zodat deze 
‘overtocht’ zeker anderhalf uur duurt. Onderweg krijgen we zelfs regen. 
In de namiddag komen we aan in Baracoa, aan hostal La Habanera. Er is geen parking, maar we kunnen 
de auto gaan plaatsen aan hotel ‘el Castillo’. Dat is ook één van de hotels die we gevraagd hadden en we 
gehoopt hadden te mogen logeren. ’s Avonds gaan we vroeg eten, want rond de middag reden we door 
een streek waar er elektriciteitspanne was, dus we konden geen eten krijgen. We konden weinig anders 
dan doorrijden naar Baracoa. Het restaurant ‘la Musa’ serveert ons merlijn, het smaakt, maar voor de rest 
is het niets speciaals. We gaan vroeg slapen. 
 
10/1 Onze eerste nacht in Baracoa was er één met veel lawaai, zowel vanuit de bar van het hotel als van 
de straat. Pas tegen 4h wordt het stil. De kamer valt behoorlijk mee, al is er weinig of geen ruimte rond de 
bedden. Het ontbijt is ok, (we moeten wel naar niet getoast brood vragen). Het weer is vandaag zwaar 
bewolkt, er is zeer veel wind en af en toe regen. We verkennen het stadje, bezoeken de kathedraal (zeg 
maar kerk), la punta, fort Matachin met museum. We nemen even de auto om te informeren op de 
luchthaven, en voor de teruggave van onze huurauto (is slechts op 3,7 km). We parkeren terug op ‘el 
castillo’ en maken er gebruik van om er te eten. Het is er lekker, en ze hebben er echte frietjes. Nadien 
wandelen we op de Malecon, maar de zee is vrij ruw en de golven spoelen tot op de baan. Onze 
wandeling eindigt op een terras aan het park, met een piña colada en een cuba libre. 
 
11/1 Baracoa: het was weer een nacht met lawaai. Vandaag doen we een uitstap met Ecotours. We willen 
eigenlijk naar rio Toa, maar we zijn de enige deelnemers. Er wordt ons voorgesteld om de tour naar 
Yumuri mee te doen. Er wordt een bezoek gepland aan een cacaoplantage (grotendeels verwoest door de 
orkaan van oktober), aan bahia de Mati (waar vroeger veel bananenexport werd gedaan), een boottocht 
(roeiboot van 10 min heen) naar een eiland in de rivier Yumuri (eigenlijk staat de rivier grotendeels 
droog). Daar krijgen we bijna een uur om te relaxen en te zwemmen, maar op dat moment is de zon weg, 
en weinigen wagen zich in het water. Op de terugtocht nemen we een lunch op een kleine boerderij (op de 
heenrit werd reeds doorgegeven wat elkeen zou eten). Ook daar krijgen we nog 45 min om te verpozen 
aan het strand. De eenvoudige maaltijd valt goed mee, en de prijs zeker. 
We zetten de rit verder naar een cacaoplantage, wat in feite niets meer is dan één hut waar uitleg gegeven 
wordt over het verwerkingsproces van cacao tot chocolade, op ambachtelijke wijze. 
Aangekomen aan ons hostal rond 17:00 wacht ons een nieuwe uitdaging, er is reeds twee dagen geen cola 
te krijgen, dus ook de fameuze cuba libre kan men niet meer serveren. Het valt ons op dat er nergens licht 
brandt, er is geen elektriciteit, wat tot gevolg heeft dat er ook geen water is op de kamer om ons te 
douchen. Gelukkig duurt dat probleem niet lang. ’s Avonds gaan we eten in een visrestaurant ‘Marco 
Polo’ We nemen sopa de camarones en kreeft/zeevruchtenschotel. De soep is overheerlijk, de kreeft is 
opnieuw minder mals en minder fijn dan onze Europese kreeft.  
 
12/1: vroeg opstaan om rond 6.15h naar de luchthaven te rijden. Er was ons een ontbijt beloofd in het 
hotel, maar we krijgen een sandwich die echt niet lekker is. Op de luchthaven laten we de auto achter, we 
kunnen al vlug inchecken. De vlucht gaat om 8.25h naar Havana. Het blijkt dat de vliegtuigen regelmatig 
vertraging hebben. Om 8 uur is er nog steeds geen vliegtuig. Met vertelt ons dat het vliegtuig om 9h in 
Havana zal vertrekken. Daarna wordt 10h meegedeeld als vertrekuur in Havana. Ondertussen maken we 
er gebruik van om in het nabijgelegen hotel een goed ontbijt te nemen. Een half uur later horen we dat het 
vliegtuig vertrokken was, maar teruggekeerd naar Havana, wegens technische problemen. Rond 11.30h 
horen we dat de vlucht afgelast is. Dat wordt voor ons een probleem, want we moeten in Havana zijn om 
de vlucht van Varadero naar Brussel op vrijdagvoormiddag te halen. We bellen naar Kenia. Ze zegt ons 
dat we zo snel mogelijk een taxi naar Santiago de Cuba moeten regelen om vandaar uit een vlucht naar 
Havana te bekomen. Er zouden verschillende vluchten naar Havana zijn. Er wordt met Kenia en een taxi 
afgesproken dat hij ons naar Santiago kan brengen voor 180 CUC, op onze kosten. Het is geen officiële 
taxi. De rit zou 4 uren duren. Onze chauffeur rijdt vrij hard door. Voor 16h komen we in de luchthaven 
van Santiago en we moeten direct naar de bureau van Cubanan airlines. De dame vertelt ons dat er nog 
één vlucht is maar geen zitplaatsen. We bellen opnieuw naar Kenia, met de telefoon van de dame. Kenia 
stelt ons een bus voor, maar dat duurt te lang voor we Havana bereiken, om daarna de connectie te halen. 
Kenia belt terug naar de dame van Cubanan airlines, en dringt aan om voor een vlucht naar Havana te 



zorgen, anders komen we serieus in de problemen. Een alternatief is een taxi regelen naar Varadero. Dat 
zou zeer duur zijn, opnieuw op onze kosten. De dame raadt aan te wachten tot 18h, misschien zijn er toch 
plaatsen over. Bob begint met taxichauffeurs te onderhandelen, de prijzen variëren van 800 tot 400 CUC. 
Rond 17h krijg ik te horen dat we ons toch kunnen inchecken. Plots komt een eind aan de miserie. De 
vlucht vertrekt op tijd, en anderhalf uur later zijn we al op de luchthaven van Havana. We worden 
geholpen door een vriendelijke reisleidster, om ons vervoer naar de casa te vinden. Omstreeks 9h 
belanden we in ‘el mirador de Neptuno’. Onze kamer ligt op de 5de verdieping, uiteraard zonder lift. Dat 
is een hele opgave, langs de vrij smalle trap, met onze bagage. We worden vriendelijk ontvangen, maar de 
eigenaars komen niet zo hartelijk over als we in Cuba gewoon zijn. We verfrissen ons wat en  gaan naar 
restaurante Mediterranea, waar we 2 weken eerder ook al waren. Eigenlijk hebben we niet veel honger, na 
zo’n dag. Toch was het een heerlijke maaltijd. 
 
13/1: tijdens de nacht was er nauwelijks lawaai, maar echt goed geslapen hebben we niet. We nemen om 
6.30h het ontbijt. Op de rekening in de casa wordt het ontbijt aangerekend, niettegenstaande het reeds 
betaald was. We merken dit op, de rekening wordt aangepast, maar de prijs van de dranken verdubbelt 
plots. Deze casa is geen aanrader, de eigenaars komen over als liever lui dan moe. Iets voor 7h worden we  
opgehaald door een taxi en naar Varadero gebracht. We moeten er 3 uren op voorhand zijn, maar de 
check-in gaat een uur te laat open. Na inchecken moeten we door de douane, en dat duurt meer dan 2 
uren, omdat er veel vluchten in de voormiddag vertrekken. Het vliegtuig vertrekt al met een uur 
vertraging, en we hebben nog een tussenlanding in Cancun. We mogen op het vliegtuig blijven, maar het 
toestel wordt gereinigd, en de crew wordt gewisseld, er wordt getankt, en eten aan boord gebracht. Ook 
dat duurt toch een 2-tal uren. De vlucht vertrekt al met ruime vertraging richting Brussel. Het wordt een 
rustige vlucht, en in Brussel wacht ons de eerste sneeuw en vriestemperaturen. Het zomergevoel is vlug 
voorbij! 
 
Algemeen   
1 CUC is ongeveer evenveel als één Euro. De meeste Cubanen zijn vriendelijk en behulpzaam, in de 
steden heb je natuurlijk de zeer opdringerige mensen die je om de haverklap lastigvallen om je een taxi, 
restaurant, casa, sigaren….aan te smeren, tot vervelens toe. 
Ligt het aan ons? In geen enkele casa hebben we de beste kamer gekregen, of hadden we de casa die we 
oorspronkelijk hadden voorgeteld bij de reisplanning.  
Internet, je moet een kaart kopen voor één uur (kost 1,5 CUC), maar door het gebrekkige netwerk heeft 
men tien minuten nodig om in te loggen, om dan de melding te krijgen: website niet beschikbaar.  
Het beste werkte het in Baracoa. 
De reis kon korter, in de meeste stadjes of dorpjes ben je in een halve dag rond, dus indien men tijdig 
vertrekt ’s morgens, heb je meestal nog een halve dag over om de stad te verkennen, en dient men maar 
één nacht te blijven. Indien je met een huurauto rondrijdt, boek je best een casa of hostal aan de rand van 
de stad, om dan met een taxi naar het center te gaan om een goed restaurant te zoeken. Voor Trinidad is 
het beter een casa te boeken 5 km verder aan het strand van La Boca.  
De taxi’s zijn hier goedkoop, wel eerst een prijs afspreken. 
Hoe verder men naar het oosten trekt, hoe goedkoper het eten en drank worden, alleen de cocktails blijven 
even duur ± 3CUC. Die kunnen geserveerd worden, zolang ze de ingrediënten hebben. 
We hadden in België de app Maps.me gedownload, dit kan men op tablet en smartphone installeren en is 
een zeer grote hulp, het werkt namelijk zonder internetverbinding en is dus overal te gebruiken. 
Men kan er de stad mee verkennen of gebruiken als navigatiemiddel met de auto of te voet, en het maakt 
ook melding van veel bezienswaardigheden, casas, restaurants enz…… 
Buiten de hoofdstad Havana en dan nog alleen in het oude gedeelte is het aangenaam, de andere steden  
zijn eerder vuil, en de straten zijn hier zeer smal, vaak in slechte conditie (ook de voetpaden). In een stad 
is enkel het historisch deel mooi en onderhouden, één stap verder laat het te wensen over. 
Indien je voor Cuba kiest als vakantie, boek alleen een strandvakantie in Varadero, en ga op uitstap naar 
het oude Havana. Anders begin je aan een avontuur waar niemand de afloop van weet. 
Wat we wel geleerd hebben, indien je met tussenvluchten werkt en met een huurauto, vlieg eerst naar het 
verste punt en kom met de huurauto terug, dan vermijd je de laatste dagen een afgelaste tussenvlucht, en 
veel stress. 



Voor ons was deze vakantie zeker een week te lang. 
 
Wij hadden een aanvraag gedaan voor een reis naar Cuba, op 30 mei 2016 aan “Cubana travel” 
 in Nederland. 
 
 
 Hieronder de lijst met de gevraagde accommodaties en de gekregen accommodaties 
Havana   Hotel Inglaterra  Hotel Park view 
Viñales geen voorstel  Casa Papo y Niulys 
Las Terrazas Hotel La Mokka Soroa Villa Soroa 
Playa Largo geen voorstel  Casa Kiki 
Cienfuegos Casa Amarilla  Casa de Manolo 
Trinidad Casa La Milagrosa Casa MA Dolores 
Camaguey Hotel Grand Hotel Rocola Club 
Santiago de Cuba Versailles Hotel  Casa Villa Roma 
Baracoa Hotel Porto Santo Hotel La Habanera  
Havana liefst varadero  Casa El Mirador de Neptuno Havana 
 
Ondanks onze vroege wensen en veel heen en weer mailen, vonden ze het te vroeg om deze plaatsen te 
bevestigen en kregen we pas in Oktober de gegevens van de verblijven met de melding dat de door ons 
gevraagde verblijven volzet waren. Daar de datum kort bij was, konden wij niet meer veranderen van 
reisorganisatie. 
 


