Bijlage Single Klassiek Cuba
Swingend, een heel geschikt woord voor Cuba. De vrolijk gestemde Cubanen zorgen er namelijk voor dat het
leven zo veel mogelijk bruist. Al wandelend door koloniale staten zal niet zelden muziek klinken, hetgeen
bijdraagt aan de bijzondere sfeer. Treed in de voetsporten van de legendarische Che Guevara, ontdek waar de
wereldberoemde sigaren gerold worden en proef de historische sfeer tijdens stadstochten per paardenkoets
of fietstaxi. Een bijzondere rondreis met een flinke dosis authenticiteit en een ontspannen afsluiting aan het
strand. Kortom: geniet van Cuba!
BIJKOMENDE KOSTEN
Visumkosten
De visumkosten voor Cuba bedragen € 20 per persoon en is direct bij te boeken.
Fooien
Tijdens deze reis zijn er heel veel mensen die voor je klaar staan; denk aan bijvoorbeeld lokale gidsen en
hotelpersoneel. Het is voor deze reis gebruikelijk dat alle reizigers aan het begin van de reis een fooienpot vullen
(totaal ca. CUC 30 per persoon). Heel handig, want zo hoef je zélf niet overal kleine fooien achter te laten, dit regelt
de reisleider voor de hele groep. De fooi voor reisleider en chauffeur wordt overigens niet uit deze fooienpot
gehaald; als je tevreden over hen bent, kun je aan het einde van de reis naar eigen inzicht een fooi geven. Namens
hen hartelijk bedankt.
Entreegelden
De in het reisprogramma genoemde excursies zijn inclusief entreegelden!
De in het programma genoemde excursies zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Indien de tijd het toelaat kunnen er
andere of extra bezienswaardigheden bezocht worden, waarvan de eventuele entreegelden in deze bijlage niet
genoemd zijn.
Optionele excursies (ter plaatse te boeken en te betalen)
Tour met Coco Taxi door de stad (2 uur) + les salsadansen (2 uur)
Les salsadansen (2 uur)
Oldtimer tour door de stad (3 uur - minimaal 3 personen)
Hemingway tour met oldtimer (3 uur)
Kanon ceremonie in fort San Carlos de la Cabaña
Tropicana show

CUC 55 p.p.
CUC 25 p.p.
CUC 40 p.p.
CUC 30 p.p.
CUC 25 p.p.
USD 100 p.p.

Genoemde prijzen zijn per persoon en onder voorbehoud van wijzigingen
HANDIG OM MEE TE NEMEN
Katoenen of linnen kleding die je in meerdere lagen over elkaar kunt dragen is aan te raden. In verband met
airconditioning (en de soms koele avonden in de wintermaanden) is een vest, sweater OF zomerjas een must! Baden zwemkleding en korte broeken worden in alle badplaatsen geaccepteerd. Als je gaat eten in een restaurant stelt
men het op prijs als je verzorgd gekleed bent. Het is ook raadzaam om comfortabele wandelschoenen, een goede
zonnebril en/of een zonnehoed mee te nemen. Verder raden we aan om een wereldstekker mee te nemen.

MOBILITEIT
Een rondreis betekent veel zien, veel doen en veel reizen. Een normale basisconditie en een goede mobiliteit zijn
dan ook noodzakelijk; je kunt goed en lang lopen (je gaat veel te voet op pad en de touringcar kan de groep ook
niet altijd in het centrum afzetten en ophalen), hebt geen moeite met traplopen en je kunt zelfstandig of met een
beetje hulp van een reisgenoot (binnen dezelfde boeking) in en uit vliegtuig, bus, trein, boot e.d. stappen. Ben je
minder mobiel, dan kan deze rondreis als zwaar ervaren worden en zul je misschien sommige excursies aan je
voorbij moeten laten gaan, zonder restitutie op de reissom. Onze rondreizen zijn niet geschikt voor rolstoel- en
rollatorgebruikers. Twijfel je of deze reis wel de juiste keuze is vanwege je mobiliteit of wil je jouw situatie
toelichten, neem dan gerust contact met ons op.
TOT SLOT
De tijd heeft in Cuba stil gestaan, de standaarden voor de Cubanen liggen lager dan bij ons. Houd er dus rekening
mee dat het eten lauw kan zijn en hotels eenvoudig zijn en vaak kampen met elektriciteitsproblemen (warm water/
licht kan uitvallen)
Het slagen van een reis is niet alleen afhankelijk van wat je ziet en doet. Ook de sfeer binnen je reisgezelschap is
belangrijk en iedereen draagt hier zijn steentje aan bij. Houd rekening met elkaar, houd je aan alle afspraken qua
verzameltijd en -plaats en claim geen vast plekje in de bus. Kortom: maak er samen een fijne reis van!
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