
Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích.                                                                           
                                                                                            Aldous Huxley (1894-1963) 
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INFORMACE PŘED ODLETEM 
 

Kuba objevená v roce 1492 Kryštofem Kolumbem, patří k souostroví Velké Antily. S 

rozlohou 110860 km2 je největším ostrovním státem v Karibském moři, nachází se jižně 

od obratníku Raka při ústí Mexického zálivu. Vzdálenost přibližně 140 km dělí Kubu od 

Baham stejně jako od Jamajky, k pobřeží Floridy je to 180 km a k mexickému Cancunu 

210 km…   

 

  „Omšelá, ale nádherná, zchátralá, ale přesto důstojná, zábavná, a přece nesnesitelně ubí-

jející – Kuba je nepopsatelně magická země, jež stojí na prahu změn. 

   Kuba připomíná princeznu oblečenou v nuzném plášti nějaké ubožačky: za místy zchátra-

lou fasádou se drží zlatý prach. Právě díky zřetel-

ným rozporům, jež jsou pro tuto zemi typické, je 

cestování tak vzrušující a připomíná úžasnou 

jízdu na horské dráze. Je to země, v níž se zastavil 

čas a jež se potácí kvůli hospodářskému embargu, 

pokračujícímu již více než půl století.    Můžete 

v ní dát sbohem západním jistotám a očekávat 

neočekávané. Kuba by se dala přirovnat ke knize 

Odysseus od Jamese Joyce. Stejně jako tento ro-

mán má několik vrstev, je obtížně uchopitelná, 

v mnoha směrech nedoceněná, ale – především – 

klasická.   

            (Brendan Sainsbury, autor Lonely Planet) 

                                                               

 

 



      sraz účastníků   
    ve středu 12.4.2017 v  17.30 hodin na Letišti Václava Havla v Praze  v Terminálu 1, a to po vstupu do 

terminálu zcela vpravo (poslední lavičky poblíž toalet). 
 

      program akce   
       1.den – středa 12.dubna 2017: odlet z Prahy letadlem společnosti  TURKISH AIRLINES v   19.20 hodin do Istanbulu 

(přílet  ve 22.55  hodin místního času (doba letu 2:35 h), odlet z Istanbulu  v 1.10 hodin po půlnoci letadlem stejné společnos-

ti, noční přelet., 

        2.den – čtvrtek 13.dubna 2017: přílet do Havany v 7.55 hodin 

místního času (doba letu 13:50 hodin). Po příletu odbavení na letišti a 

transfer do místa ubytování na okraji Havany. Po ubytování prohlídka 

hlavního města Kuby - HAVANY (po městě se budeme pohybovat 

zdejší místní dopravou – jízdné je nízké, ale není součástí startovného). 

Celodenní prohlídka  s procházkou, kterou začneme na náměstí Plaza de 

la Catedral, jehož dominantou je katedrála sv.Kryštofa. Katedrála se 

stala největším reprezentantem kubánského baroka, ostrovního stylu 

18.stol. Mezi lety 1796 a 1898 zde byly pod hlavní lodí pohřbeny ostatky 

Kryštofa Kolumba. Když vystoupáte nahoru na věž katedrály, nabídne 

se vám úchvatný výhled na město a mořskou zátoku. Naproti katedrále 

stojí palác hrabat z Bayony (Palacio de los Condes de Casa Bayona), 

který je nejstarší budovou náměstí. Dnes je v něm Muzeum koloniálního 

umění. Na náměstí ještě zhlédneme palác hrabat z Agua Clara. Naše 

procházka bude pokračovat do ulice Calle Empedrado, která je pojmenovaná podle kamenných kočičích hlav, kterými je 

ulice vydlážděna. V ulici se nachází snad nejproslulejší hospoda Havany – Bodeguita del Medio. Ernest Hemingway tu 

trávil čas na baru při své každodenní cestě za mojitem a daiquirí. Další zastávkou bude náměstí Plaza de Armas, elegantní a 

prostorné náměstí s barokním palácem Palacio de los Capitanes Generales, tedy jednou z nejmajestátnějších budov 

v Havaně – dříve byla sídlem španělských guvernérů, později prezidenta… Nyní je radnicí a Městským muzeem. Odpoledne 

se zastavíme u pevnosti Zámek královské moci (Castillo de la Real Fuerza). V pevnosti se nachází Národní muzeum. Ulicí 

Calle Mercaderes dojdeme k Muzeu tabáku (budete-li chtít 

navštívit, vyhradíme si zde pro prohlídku čas) a později na 

náměstí Plaza de San Francisco de Asis s klášterem a kostel 

sv.Františka z Assisi. Odtud přejdeme (nebo přejedeme místní 

dopravou) k dominantní stavbě celé Havany – k budově Capi-

tolio Nacional (replika budovy Kapitolu ve Washingtonu). Dnes 

ve zdejším Kapitolu sídlí Kubánská akademie věd a Národní 

vědecko-technická knihovna. V podvečer se projdeme po parku 

Parque de la Fraternidad s mramorovou fontánou Fuente de la 

India. Na závěr návštěvy staré Havany ještě procházka Central 

Parkem k Prezidentskému paláci (dnes Muzeum revoluce) a 

na náměstí Revoluce (Plaza de la Revolución) s věží Monu-

mento a José Martí, věnovaná tomuto hrdinovi. Na náměstí se nachází také budova Palacio de la Revolución, sídlo Rady 

ministrů a ÚV komunistické strany a pak nejdůležitější kulturní stánek ostrova – Kubánské národní divadlo.   . Návrat na 

ubytování a nocleh v Havaně., 

       3.den – pátek 14.dubna 2017:  snídaně, po snídani odjedeme mik-

robusem do malého přístavního města COJÍMAR, což je proslulé místo, 

kde ve čtyřicátých a padesátých letech minulého století kotvil Ernest 

Hemingway svou rybářskou loď El Pilar. Toto malebné, i když trochu 

zašlé přístavní městečko posloužilo Hemingwayovi jako prototyp rybář-

ské osady v románu Stařec a moře, za kterou dostal v roce 1954 Nobe-

lovu cenu za literaturu. Nad přístavem se tyčí španělská tvrz Torreón 

de Cojimar.  Po návratu do HAVANY nás dnes čeká zejména procház-

ka po nábřeží Malecón. Toto 7 km dlouhé nábřeží začíná u vstupu do 

Havanského zálivu a pevnosti La Punta, odkud se táhne až k tunelu do 

luxusní rezidenční 

čtvrti Miramar. Tento 

legendární pobřežní 

bulvár je nejdelší ulicí Havany, symbolem města, o který se během tropic-

kých bouří tříští vlny. Podél Malecónu stojí budovy a monumenty, které 

znázorňují milníky historie ostrova, prodává se tu různé zboží  od ryb až po 

umění a pozdě do noci tu vysedávají muzikanti, schází se lidé, kteří se jdou 

jen tak projít, flirtovat nebo oslovovat cizince, popovídat si s přítelem, dát 

si panáka toho nejlevnějšího třtinového rumu, poslouchat šplouchání vln 

nebo sledovat rozbouřené mořské vlny… Projdeme také jen kousek od 

tohoto bulváru do uliček a ocitneme se v úplně jiném světě, v úplně jiné 

Havaně. Omšelé, oprýskané, chudinské….  

   Za tunelem vedoucím pod řekou Almanderes se rozprostírá naopak rezi-

denční čtvrť Miramar, nejvýstavnější, jakou Havana nabízí. Ve čtvrti žili 

nejbohatší občané města v luxusních vilách s tropickými zahradami. Jsou zde parky (mj. např. Parque Emiliano Zapata), je 

zde Národní akvárium či proslulý noční podnik – Klub Tropicana (navštívíme?). Návrat do místa ubytování a nocleh., 

 

  



       4.den – sobota 15.dubna 2017:  snídaně, po ní odjezd z Havany a cesta do PIŇAR DEL RIO a zde především návštěva 

maličké továrny na výrobu doutníků Fábrica de Tobacos Francisco Dunatién  (vstupné cca 5.-CUC) a návštěva továrny  

Fábrica de Bebidas Casa Garay, kde se můžete seznámit s výrobou 

vyhlášeného rumu Guayabita (vstupné cca 1.-CUC). Odpoledne přejezd 

do NÁRODNÍHO PARKU VIŇALES a zde zhruba 3-hodinová pěší 

túra z vesnice VIŇALES do ÚDOLÍ VIŇALES, která vám odhalí 

mnohá zajímavá místa nacházející se mimo hlavní silnici. Po cestě budete 

mít možnost prohlédnout si zdejší tabákovou plantáž. Ubytování  a 

nocleh ve Viňales., 

       5.den – neděle 16.dubna 2017: snídaně, po snídani nejprve výlet do 

ÚDOLÍ SAN VICENTE v okolí Viňales. Tady navštívíme zřejmě nej-

významnější atrakci – JESKYNI CUEVA DEL INDIO (Indiánova 

jeskyně, vstupné cca 5.-CUC + cca 1.-CUC za plavbu lodí v jeskyni). 

Před polednem se vy-

dáme k poloostrovu 

PENÍNSULA DE 

GUANAHACABIBES, kde strávíme pak celé odpoledne. Ještě před příjez-

dem ovšem zastávka u tabákových plantáží ALEJANDRO ROBAINA  ve 

slavné oblasti  VUELTA ABAJO (bez prohlídky). Podstatnou část polo-

ostrova pokrývá jeden z největších kubánských národních parků – 

NÁRODNÍ PARK PARQUE NACIONAL GUANAHACABIBES, který 

byl v r.1987 vyhlášen chráněnou biosférickou rezervací UNESCO. První 

zastávka bude ve vesnici LA BAJADA a u věže meteorologické stanice, ze 

které (23 metrů vysoká věž) 

můžete spatřit hezký pano-

ramatický pohled na zdejší 

krajinu a zátoku. Vstupné 

na věž cca 1.-CUC. Další zastávkou pak bude osada MARIA LA GORDA, 

která nabízí potápěčské centrum, a také malé pláže, které rozhodně nepostrá-

dají půvab a často nabízí naprosté soukromí. Čas na koupání bude… 

V podvečer ještě dojedeme do CABO DE SAN ANTONIO, k mysu nachá-

zejícímu se na nejzápadnějším okraji poloostrova. Na samotném okraji mysu 

na vás čeká turistům bohužel nepřístupný maják Faro Roncali postavený 

v roce 1849. I tady, na mysu De San Antonio můžete využít čas ke koupání 

či pobytu na pláži. Cca ve 21.00 hodin přijedeme zpět do místa našeho 

ubytování ve Viňales. Nocleh.,    

       6.den – pondělí 17.dubna 2017: po snídani cesta do LAS TERRAZAS 

(poplatek za vjezd cca 4.-CUC/os.), neobyčejně půvabného letoviska a malé 

vesnice, stále vyhledávanějšího kubánského střediska ekoturistiky. My zde navštívíme kávovou plantáž Cafetal Buenavista, 

což je skvěle rekonstruovaná plantáž z 19.století. Po návštěvě plantáže krát-

ká zastávka v centru vesnice Las Terrazas a poté 250 km dlouhý přejezd 

k poloostrovu PENINSULA DE ZAPATA, který je takřka celý pokrytý 

rozlehlým národním parkem, ve kterém se můžete potkat například i 

s leguány. Naše první zastávka v této oblasti bude v BOCA DE GUAMÁ, 

kde budete moci navštívit krokodýlí farmu Criadero de Cocodrilos (vstup-

né cca 5.-CUC) nebo se lodičkou (jízdné cca 10.-CUC) vydat po jezeru 

LAGUNA DE TESORO ke GUAMÁ,  a zde navštívit velmi pěkně zrekon-

struovanou indiánskou vesnici 

kmene Taino. V pozdějším 

odpoledni zastávka na jižním 

pobřeží poloostrova Zapata, a to 

ve známé ZÁTOCE SVINÍ 

(Bahiá de Cochinos), v které se 

v r.1961 neúspěšně pokusili vylodit vojáci podporovaní Spojenými státy. Po 

příjezdu do CIENFUEGOS ubytování a večer možnost procházky městem, 

které po zásluze získalo označení „Perla Jihu“. Hlavní pozornost naprosté větši-

ny turistů přitahuje malebné náměstí Parque José Martí a divadlo Teatro 

Tomás Terry, jedno ze tří kubánských divadel postavených v italském stylu. 

Prohlídku města pak zakončíme u Palacio de Valle, z architektonického hledis-

ka jednoznačně nejpozoru-

hodnější stavby celého 

Cienfuegos. Nocleh., 

       7.den – úterý 18.dubna 2017: snídaně a poté přejezd do provincie 

Sancti Spíritus, jejímž hlavním turistickým magnetem je město 

TRINIDAD, jež vzhledem k malé vzdálenosti jak od mořského pobřeží, 

tak nádherných hor, a také zasloužené pověsti nejlépe zachovaného 

města s koloniální architekturou, patří k nejnavštěvovanějším cílům 

zahraničních turistů. Nadchne skutečně všechny, kdo se rádi vydávají 

zpět v čase, neboť podobnou atmosféru dávno zapomenutých let   na  

Kubě  jako  tady najdete snad jen ve staré části Havany. Trinidad je 

zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Jediným 

způsobem jak  se  pohybovat  po  starém  městě,  je chůze.   

 



Nejzajímavější část města je totiž postavena na poměrně strmém kopci, takže fyzicky méně odolní návštěvníci se možná 

budou na chvíli cítit unaveni. Naší procházku tímto městem začneme na půvabném náměstí Plaza Mayor, kde najdete hned 

tři muzea. Za zmínku stojí zejména Museo Romántico (vstupné 2.-CUC), jehož expozice zahrnuje kubánskou sbírku staro-

žitného nábytku, který je  rozmístěn v celkem čtrnácti místnostech. Pravdě-

podobně nenajdete místo, kde byste si mohli udělat lepší představu o život-

ním stylu a vkusu zdejší koloniální aristokracie. Na ulici Simón Bolívar 

navštívíme hlavní městský kostel Iglesia de la Santísima Trinidad. Plaza 

Mayor je nejvyhlášenější místní turistickou atrakcí, ale pokud jde o místní 

obyvatele hlavním náměstím a centrem společenského života je náměstí 

Parque Céspedes. Vydáme se také severně od Plaza Mayor, abychom vy-

stoupali po chvíli příjemné, nijak zvlášť náročné chůze, na vrchol kopce 

Loma de la Vigia, z něhož se nám otevře krásný pohled na Trinidad. 

Celé odpoledne nás pak čeká cca 5-ti hodinový přejezd z Trinidadu do Ca-

magüey, kam přijedeme kolem devatenácté hodiny. Nejprve projedeme na 

cestě mezi Trinidadem a 

Sancti Spíritus údolím 

cukrovarů (Valle de los 

Ingenios), ÚDOLÍM SAN LUIS, jež lemují pozůstatky starých usedlostí 

a mlýnů. Projedeme kolem četných plantáží, na kterých se pěstuje cukro-

vá třtina. Po příjezdu do CAMAGÜEY nás opět čeká poměrně půvabné 

starobylé koloniální město, které si projdeme ve večerních hodinách. 

Podíváme se ke kostelu La Iglesia de la Soledad, na nákupní třídu Calle 

Maceo, na náměstí Plaza de los Trabajadores, prozaicky vyhlížejícímu 

malému náměstí, kterému velmi prospívá kostel Iglesia Nuestra Seňora 

de la Merced, velkolepá církevní stavba. Při procházce dojdeme i 

k divadlu Gran Teatro Principal. Nocleh., 

       8.den – středa 19.dubna 2017: po snídani odjezd z Camagüey a 

cesta do jižní části Oriente – nejvýchodnější části ostrova. Nejdříve za-

stávka v ne příliš hezkém, v dosti zchátralém a turisty méně navštěvovaném 

městečku MANZANILLO, kde najdeme ovšem budovy postavené 

v maurském stylu. Největší množství je jich na náměstí Parque Céspedes. 

Odpoledne přejedeme do místa PLAYA LAS COLORADAS, místa, kde 

přistála slavná plachetnice Granma, na jejíž palubě cestovala malá skupina 

revolucionářů vedených Fidelem Castrem. Právě zde začala jejich vítězná 

pouť. Vy budete mít možnost, právě tady v národním parku PARQUE 

NACIONAL DESEMBARCO DEL GRENMA, koupání  a pobytu, ale-

spoň chvíli,  na této „slavné“ pláži… Pod nejvyššími horami Kuby, pod poho-

řím SIERRA MAESTRA 

(nejvyšší hora Pico 

Turquino 1974 m) pak 

v podvečer projedeme po 

pobřežní silnici národním 

parkem PARQUE NACIONAL TURQUINO do Santiaga de Cuba, kde 

se po příjezdu (cca ve 20.00 hodin) ubytujeme a ve zdejší casas porticu-

lares strávíme příští dvě noci., 

       9.den – čtvrtek 20.dubna 2017:  snídaně. Celý tento den budeme 

mít na odpočinek a prohlídku půvabného a rušného města SANTIAGO 

DE CUBA. Toto město je současně zcela jistě největším klenotem celé 

oblasti Oriente. Mnoha místními obyvateli i zahraničními turisty bývá 

označováno za kubánskou perlu celé Karibské oblasti. V rámci prohlídky 

města nabízíme procházku, která vás zavede mj. na velmi malebné ná-

městí Parque Céspedes, kde na vás čekají tři nejpozoruhodnější stavby města: katedrála Catedral de Nuestra Seňora de 

la Asunción, bývalý guvernérský palác Ayuntamiento ze 16.stol. (nyní sídlo radni-

ce) a Museo de Ambiente Cubano, dávné sídlo Diega Velázqueze a první velká 

stavba na území Kuby. Poté se zastavíme u slavného schodiště Padre Pico Escalina-

ta, po kterém se dostaneme na jeden z nejstrmějších místních kopců. Později přijdeme 

do nejrušnější části města Calle Heredia, kde na vás čeká množství pouličních stánků 

s výrobky zdejších řemeslníků a umělců. Kousek odtud můžete navštívit skvělé Mu-

seo Emilio Bacardí Moreau, v němž se nachází jedna z nejlepších kubánských sbírek 

umění. O něco dále se pak nachází hřbitov Cementerio Santa Ifigenia, kde našel 

místo svého posledního odpočinku José Martí. Na východ od historického středu 

města se můžete vydat po ulici Avenida los Libertadores, hlavní tepně města, na 

které stojí kasárna Moncada, v nichž je umístěno nejvychvalovanější, a tudíž nej-

známější místní muzeum Museo Histórico 26 de Julio, přibližující slavný, byť neú-

spěšný útok Fidela Castra.  

     Odpoledne přejedeme jen 8 kilometrů za město, na samý okraj mořské zátoky, 

k pevnosti CASTILLO DEL MORRO SAN PEDRO DE LA ROCA ze 17.stol. a 

přejdeme asi ke kilometr vzdálenému ostrůvku CAYO GRANMA, kde na vás čeká 

několik vcelku pěkně zachovaných domů a především restaurace s příjemným posezením u některého z jídel. Po návratu do 

Santiaga de Cuba odpočinek či večerní návštěva některého ze zdejších skvělých barů s živou hudbou, kde si u sklenky velmi 

silného rumu můžete poslechnout melancholické i veselé boleros a tradiční kubánský son v podání většinou starších místních 

hudebníků. Nocleh ve stejném ubytovacím zařízení., 



       10.den – pátek 21.dubna 2017:  po snídani odjezd ze Santiaga de Cuba a cesta do nejvýchodnějších míst Kuby. Nejprve 

projedeme po okraji PARQUE NACIONAL DE GRAN PIETRA do provincie GUANTÁNAMO. Její název většině z nás 

zcela jistě okamžitě připomene velmi známou americkou vojenskou základnu. Mimo to ji budeme znát i z jiné příležitosti:  

takřka všichni Kubánci, ale také spousta cizinců dokáže zanotovat alespoň pár 

prvních taktů nesmrtelné písně Guantanamera, kterou ve čtyřicátých letech 

20.stol. složil Joseito Fernández, jako poctu ženám z provincie Guantánamo. 

Mezinárodně ji pak v sedmdesátých letech proslavil americký folkový zpěvák 

Pete Seeger. Americká vojenská základna bývá pro mnohé návštěvníky hlavní 

příčinou pro výpravu do téhle odlehlé východní provincie. Rozhodně ale neče-

kejte, že byste se na základnu z kubánského území dostali… 32 kilometrů před 

městem Guantanámo dojedeme na jednu ze dvou vyhlídek na základnu – na 

vyhlídku MIRADOR MALONES. Je umístěna na vrcholu strmého kopce 

pokrytého z velké části kaktusy a šedivými hustými keři. Její součástí je re-

staurace a k dispozici je tu také silný dalekohled (doporučujeme vzít i vlastní 

z domova). Od základny je vzdálena 6 km, takže pohled není zcela zřetelný, 

ale při troše snahy je možné spatřit několik domů či projíždějící automobil… 

Skutečným zážitkem je ovšem pohled na zátoku a její bezprostřední okolí 

tvořené dramaticky vyhlížející, místy takřka pustou krajinou, nad kterou se tu 

a tam vznáší supi. Odpoledne příjezd do jednoho z nejhezčích měst na Kubě, ležícího mimo hlavní trasy, do BARACOA. 

Baracoa stojí na místě známém pod španělským názvem Porto Santo, které mu dal sám Kryštof Kolumbus. Ten zde přistál 

v roce 1492 a podle místní legendy tu vztyčil kříž. Založeno bylo Diegem 

Velázquezem v r.1511 jako první město na ostrově. Baracoa leží uprostřed 

nádherné krajiny porostlé množstvím kakaovníků – zdejší oblast je největ-

ším kubánským producentem kakaa a čokolády. Při procházce po městě se 

zastavíme mj. v malebné katedrále Catedral de Nuestra Seňora de la 

Asunción na okraji nádherně zeleného náměstí Parque Independencia, a 

ve které najdete právě také La Cruz de la Perra, slavný kříž, o kterém 

mnozí místní obyvatelé tvrdí, že byl vztyčen samotným Kryštofem Ko-

lumbem. Na východním okraji města si prohlédneme Fuerte Matachín, 

jednu ze tří koloniálních pevností, které zde byly vybudovány. A možná 

zbude čas i na podve-

černí vykoupání na 

menší ze dvou měst-

ských pláží Playa La 

Punta, nacházející se pod druhou ze tří pevností, Fuerte La Punta.  Večer 

bude i zde příležitost navštívit některý z místních barů. Ač malá Baracoa, 

večer překvapí poměrně rušným životem! Nocleh., 

       11.den – sobota 22.dubna 2017:  snídaně a po ní odjezd z Baracoji. 

Pojedeme provincií Holguín a 

zastavíme se ve Feltonu u šíje 

spojující pevninu s ostrůvkem 

CAYO SAETÍA. Samotný 

ostrov je pro nás nepřístupný 

(přístupný je pouze v případě, že na něm máte zajištěné ubytování), ale zastávka 

v zátoce BAHÍA DE NIPE umožní alespoň výhled na ostrov, na kterém se 

v minulosti nacházela soukromá rezervace s takřka rajskou pláží, která byla vy-

hrazena pouze pro vládní úředníky. Ačkoliv byla v devadesátých letech 20.stol. 

zpřístupněna veřejnosti, dodnes si uchovává velkou část původní atmosféry. Po 

poledni projedeme do kopců pohoří SIERRA DE NIPE, kde se budeme potkávat 

i s kávovými plantážemi. Poté projedeme městečkem Mayari a umožní-li to mo-

mentální stav silnice, vyjedeme do kopců asi  10 minut jízdy za město, kde se 

nachází vyhlídka (vstupné cca 3.-CUC) a velkolepý vodopád SALTÓN DE GUAYABO. Naše cesta bude pokračovat do 

města BIRÁN, v jehož těsné blízkosti leží plantáž Finca Las Manacas, kde se 13.10.1926 narodil Fidel Castro. Zde také 

strávil část svého dětství. Dnes je zde muzeum Sitio Historico de Birán (vstupné cca 10.-CUC) představující sbírku Fidelo-

vých fotografií, části jeho oděvu a různé osobní předměty a zajímavosti. Asi 

se zde dlouho nezdržíme, že? V podvečer se vrátíme do provincie Granma, 

kde jsme už byli před několika dny. Nocleh máme zajištěn v městě 

BAYAMO, které je mnohem zajímavější než Fidel Castro… Většina koloni-

álních domů byla sice v r.1869 zničena velkým požárem, ale samotný střed 

města byl ušetřen, takže si prohlédneme např. nádherný kostel Iglesia de 

Santísimo Salvador, který se majestátně tyčí nad dlážděným náměstím 

Plaza del Himno. Pozdě večer pak můžeme posedět v Casa de la Trova, 

kde se schází místní zpěváci a hudebníci – převážně kytaristé. Zde se jedná o 

nejlepší městský hudební klub, který má otevřeno v sobotu od 21.00 hodin a 

zavírá dlouho po půlnoci… Nocleh., 

       12.den – neděle 23.dubna 2017:  snídaně, po ní dlouhá cesta do 

SANTA CLARY, kam přijedeme po pěti stech kilometrech v podvečer. 

Santa Clara je jedno z největších a nejrušnějších měst ostrova. Prohlédneme 

si především nejrušnější místo města, kterým je bezesporu náměstí Parque Vidal s centrální částí, dlážděnou kruhovou 

promenádou, lemovanou množstvím stromů a keřů. Nejvelkolepější z paláců je rozhodně Palacio Provincial, v kterém 

v současnosti sídlí knihovna Biblioteca José Martí.  Jen  o  kousek  dál sídlí muzeum Museo de Artes Decoratives  (ote-

vřeno dlouho do večera, v neděli až do 22.00 hodin, vstupné cca 2.-CUC),   se  zajímavou  expozicí představující  starožitný 

nábytek,  ale  také    umělecké předměty  



z několika minulých století. Od muzea se přesuneme k divadlu Teatro La Caridad, které klame nepříliš zajímavým exterié-

rem. Neobyčejně půvabné jsou ovšem jeho vnitřní prostory. Po jedné z hlavních tříd dojdeme k památníku Complejo Mo-

numental Ernesto Che Chuevara, kterým Santa Clara oslavuje slavného adoptivního syna a velkého národního kubánského 

hrdinu Ernesta Che Guevaru, vůdce kubánské revoluce a podle 

všeobecného názoru hlavního strůjce jejího konečného úspěchu. 

Procházku po Santa Claře zakončíme u památníku Monumen-

to a la Toma del Tren Blindado, tvořeného vykolejenými vozy 

a obrněnou lokomotivou, která zde leží od chvíle, kdy během 

bitvy u Santa Clary v roce 1958 sjela z trati na cestě na sever 

ostrova. Bitva byla významnou částí boje mezi vojáky doktátora 

Batisty a povstalec-

kými revolučními 

silami vedenými Che 

Guevarou. Ubytování 

a nocleh.,  

       13.den – pondělí 24.dubna 2017:  po snídani na nás čeká poslední význam-

nější přejezd. Přes město COLÓN (úžasné domy a s jedním z nejhezčích a nejze-

lenějších náměstí na Kubě vytvářejí nádhernou atmosféru, která tady nahrazuje 

nedostatek jiných zajímavostí) dojedeme v odpoledních hodinách takřka do naše-

ho cílového místa. Tím bude po náročném okruhu po celé Kubě zasloužený odpo-

činek v letovisku VARADERO. Všichni jsme nakonec zvolili pobyt 

v pětihvězdičkovém hotelu, který se nachází na úplném konci poloostrova Penin-

sula de Hicacos. Celý poloostrov je 25 km dlouhý a prakticky celý lemovaný 

nádhernými plážemi pokrytými bílým pískem a lemovanými křišťálově čistou 

vodou. Po příjezdu ubytování v hotelu a volný program., možnost odpočinku na 

pláži, koupání apod. Strava formou ALL INCLUSIVE začíná večeří (součástí 

tohoto druhu je neomezené jídlo i pití včetně nealkoholických i alkoholických nápojů dle místní nabídky)… 

       14.den – úterý 25.dubna 2017:  pobyt ve VARADERU., možnost odpočinku na pláži spojené s koupáním v moři., 

strava formou ALL INCLUSIVE zahrnuje snídani, oběd, večeři, pití alkoholických i nealkoholických nápojů bez omezení., 

dnes i zítra možnost fakultativních výletů s místními cestovními kanceláře-

mi – např.  

- výlet CUEVAS DE BELLAMAR A MATANZAS (výlet za cca 15.-CUC – 

hlavním cílem tohoto nenáročného 1-denního výletu jsou podzemní jeskyně 

nacházející se v bezprostřední blízkosti města Matanzas. Během dne budete 

mít příležitost si zblízka prohlédnout historické jádro města a jistě potěší i 

výhled na malebné údolí Yumuri)., 

- výlet DISCOVER TOUR (výlet za cca 85.-CUC je příjemnou 1-denní 

vyjížďkou do přírody. V pohodlném džípu se dostanete do kopců, přejedete 

řeku Rio Conímar a posléze se v rychlém motorovém člunu vydáte po její 

hladině k jeskyni Cueva de Saturno, kde se budete moci osvěžit příjemnou 

koupelí)., 

- výlet MATANZAS A YUMURI (výlet za cca 50.-CUC je nesmírně rušným 

1-denním výletem zahrnujícím jízdu na koni, vyjížďku lodí a návštěvu místní 

farmy, v jejímž průběhu se budete moct zblízka seznámit s životním stylem 

obyčejných venkovských obyvatel údolí Yumuri. Nadchne jistě také prohlídka jeskyní Cuevas de Bellamar, plavba po Rio 

Canímar a procházka hlavním městem provincie).,  

nocleh ve stejném hotelu., 

       15.den – středa 26.dubna 2017: pobyt ve 

VARADERU., možnost odpočinku na pláži spojené 

s koupáním v moři., strava formou ALL 

INCLUSIVE zahrnuje snídani, oběd, večeři, pití 

alkoholických i nealkoholických nápojů bez omeze-

ní., možnost fakultativních výletů s místními ces-

tovními kancelářemi (viz výše),  

možnost vyjížďky lodí do okolí na menší ostrůvky 

spojené třeba s potápěním, šnorchlováním apod. 

(výlety stojí od cca 45.-CUC do 100.-CUC).,  

nocleh ve stejném hotelu., 

       16.den – čtvrtek 27.dubna 2017:  časně ráno (cca v 5.00 hodin) 

přesun z Varadera do Havany na letiště, odbavení a v 9.55 hodin 

odlet letadla společnosti TURKISH AIRLINES do  Istanbulu. 

V průběhu dne mezipřistání v Caracasu ve Venezuele bez možnosti 

návštěvy města. Noční přelet.,   

       17.den pátek 28.dubna 2017: předpokládaný přílet do Istanbulu 

je v 9.15 hodin místního času (doba letu včetně mezipřistání 16:20 

hodiny). odlet ve 12.05 hodin a přílet do Prahy na Letiště Václava 

Havla ve 13.40 hodin místního času (doba letu 2:35 hodin). 

* program bez záruky., vše hlavně závisí na ochotě pracovat 

našeho kubánského řidiče… V případě, že bude ochotný, prosím, 

počítejte s malým spropitným pro něj – tj. cca 1.-CUC/den/os. 

Celkem za celou akci cca 12.-CUC od každého z nás. Děkuji. 

   

      



. 

    cestovní formality, víza 
Každý účastník akce musí mít s sebou platný cestovní pas s platností minimálně do 28.října 2017 a turistickou 

kartu, která zastupuje vstupní vízum.  

 

    lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je dostupná, ale méně kvalitní než u nás. Česká republika nemá s Kubou dohodu o bezplatné 

zdravotní péči.  

BETPODMÍNEČNĚ POVINNÉ A PŘI PŘÍLETU NA KUBU JE VYŽADOVANÉ IMIGRAČNÍMI 

ÚŘEDNÍKY kvalitní cestovní ZDRAVOTNÍ pojištění. Nezapomeňte včas uzavřít toto pojištění. 

A nezapomeňte vzít s sebou i dostatečné zásoby speciálních léků, pokud je užíváte, na Kubě jsou léky „nedostat-

kové zboží“..  

OČKOVÁNÍ NENÍ  POVINNÉ. 

 

    měna, doporučené kapesné  
Kubánci mají dvě měny – pro tuzemce kubánské národní peso (CUP nebo MN – moneda nacional), a pro cizince kubánské 

konvertibilní peso (CUC). Za místní měnu se nedá takřka nic koupit., za konvertibilní pesa se dá pro změnu nakoupit takřka 

všechno. Díky kurzu CUC je vše ovšem několikanásobně vyšší.   

Momentální kurz je cca 27.30 CZK za 1.-€ = 1.-CUC. Aktuální směnné kurzy najdete na www.xe.com 

CUC nikde jinde než na Kubě neseženete, vezměte proto od nás 

VÝHRADNĚ EURA, americké dolary nevozte – zaplatili byste 

navíc daň za směnu amerického dolaru, což dnes činí 10%.  

Přijímají se všechny mezinárodně uznávané platební karty.  

Bankomaty v současné době neustále přibývají, ale nespoléhejte se 

na ně! 

Banky jsou otevřeny na letištích  24 hodin denně, jinde pondělí-pátek 9-

15 hodin, směnárny Cadeca  jsou otevřeny vesměs od 09.00 do 19.00 

hodin, v neděli od 9.00 hodin do 12.00 hodin.    

KAPESNÉ: 
Předpokládané vstupné (stav z října 2016): 

Vstupenky do muzeí a pamětihodností: 1.- až 5.-€, ale např. za 

tradiční kubánský večerní kabaret zaplatíte 35.- až 60.-CUC…  

Celkem doporučujeme cca 50.-€ na jízdné a vstupenky a cca 

230,-€ na stravu (průměrná cena oběda nebo večeře je cca 10.- až 15,-€. 

Na suvenýry (kubánský rum? Kubánská káva? Kubánské doutníky? – píšu o jeho dovozu v jiné kapitole) dle 

Vašeho uvážení.  

Doporučené celkové kapesné: 300.-€ až 350.-€. Výši kapesného zvolte dle Vašich nároků. 

 

      ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno v tzv. casas particulases (v soukromí, podobné našim pensionům) střední 

kategorie, a to ve 2- a 3-lůžkových pokojích vybavených toaletou a sprchou na patře.  

Ubytování v soukromí představuje autentickou formu kulturního poznávání. 

PROSÍM – můžete-li, vezměte s sebou z domova malé dárky pro majitele ubytovacích zařízení (např. 

propisovačky, malé upomínkové předměty z Česka, příp. léky či hygienické potřeby apod.) – děkuji. Cel-

kem budeme ubytováni na 9 místech. 

Pro předem přihlášené zájemce je na 3 noci zajištěn ve Varaderu 5-ti hvězdičkový hotel s 2-lůžkovými pokoji 

vybavenými sociálním zařízením. 

Součástí startovného jsou vždy snídaně., ve Varaderu pro přihlášené do hotelu pak strava formou ALL 

INCLUSIVE včetně nápojů. Snídaně bývají lehké, sestávají z jednoho či dvou toastů, častěji však z housky do-

plněné smaženými, vařenými nebo míchanými vejci.  

Ve městech a ve většině přírodních rezervacích 

je voda z vodovodní sítě pitná. Doporučuje se 

ovšem pít pouze vodu balenou. 

Spropitné hraje na Kubě významnou roli. Proto-

že většina Kubánců dostává výplatu 

v kubánských pesech (CUP) představuje pro ně 

nevelké spropitné v konvertibilních pesech 

(CUC) nezanedbatelné přilepšení. Doporučuje-

me zaokrouhlovat ceny na celé částky, tak, aby 

spropitné bylo kolem 5% zaplacené částky. 
 

 



      čas   se tady zastavil… 
Na Kubě je v námi navštíveném období o 6 hodin méně než v ČR.  
 

      jaké bude počasí? 
Obecně se dá říci, že na Kubě je v dubnu víc slunečných než deš-

tivých dnů.  Mělo by být počasí podobné příjemnému létu (teploty 

okolo 25-27st.C). Prudké sluneční záření však může být nebez-

pečné, a proto je nezbytná ochrana hlavy a sluneční brýle.  
 

    jazyk  

Na Kubě je úřední řečí španělština.  V hotelech a turistických 

zařízeních mluví většina Kubánců i anglicky. Doporučujeme vzít s sebou příručku španělštiny.         
 

    clo, nákupy 
Všichni cestující mají právo dovézt nové předměty a zboží, jež není určeno k obchodování, v hodnotě 1000.-

USD. 

Beze cla lze dovézt věci osobní potřeby (ošacení, obuv, toaletní a mycí prostředky v rozumném množství odpo-

vídajícímu době pobytu)., další předměty jejichž hodnota nepřesahu-

je 100.-USD, kromě osobních předmětů lze dovézt až 10 kg léků., 

cestující starší 18-ti let mohou dovézt 200 cigaret nebo 50 doutníků 

nebo 250 g tabáku a 3 litry vína nebo jiných alkoholických nápojů. 

Při dovozu zboží, které má hodnotu vyšší než 50.-USD je potřeba 

vyplnit celní prohlášení. Formulář obdržíte na letišti.Absolutní zákaz 

se vztahuje na dovoz pornografie, protistátních tisko-

vin, zbraní, výbušnin a drog, vyvážet se nesmějí starožitnosti. 

Dovážet a vyvážet nesmíte také rostliny a zvířata, která jsou na 

seznamu ohrožených druhů CITES. 

NESMÍ SE DOVÁŽET POTRAVINY! 

Vývoz zboží z Kuby: (vyvézt z Kuby pak můžete pouze 23 ks dout-

níků, větší množství je nutné mít v originálním balení s nákupním 

paragonem, do kterého Vám prodejce musí vypsat i číslo pasu 

K vývozu suvenýrů z moře (mušle, korály, apod.) je nutné mít účtenku z obchodu. 

Ve větších městech jsou nákupní centra s potravinovými obchody, kde lze koupit prakticky vše potřebné, ale 

pouze při platbě konvertibilními pesy. Za místní CUP se nedá koupit takřka nic.. Otevírací doba je zpravidla 

08.00-18.00 hodin, o sobotách 08.00-13.00 hodin. 
 
 

      oblečení, další vybavení… 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Důležité jsou pokrývka 

hlavy, dlouhé kalhoty, dlouhé rukávy a pevná obuv, ale samozřejmě nejvíc využijeme sandály, krátké kalhoty, 

trička, plavky. Nezapomeňte ovšem přibalit také deštník nebo pláštěnky.  

NEZAPOMEŇTE VZÍT S SEBOU POJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍCH VÝLOH, A TAKÉ TOALETNÍ 

PAPÍR, DEZINFEKČNÍ MÝDLO… 

 

       turistická lékarnička  
Zde uvádíme některé prostředky, které byste měli mít na cestách po Kubě s sebou: 

-Antihistaminikum –Antiseptický krém –Repelent proti hmyzu –Obvazy/náplasti –Vata –Léky na průjmová 

onemocnění –Paracetamol/Aspirin –Multivitaminy a minerální tablety –Rehydratační sáčky –Pleťová voda proti 

slunečním spáleninám –Podkožní jehly a sterilizované kožní utěrky –Léky proti aftům a cystitidě 

 

    doprava po Kubě, zavazadla 
Přeprava na Kubě bude uskutečněna  klimatizovaným mikrobusem pro 10 osob, řízeným místním řidičem. 

S ohledem na velikost (či spíše malost) zavazadlového prostoru v mikrobusu Vás žádám o co možná nej-

menší zavazadla! Váha k odbavení do letadla může být max. 23 kg. 
 

    bezpečnost 
Na Kubě je celkem bezpečno, přesto byste se neměli po setmění vydávat do ulic měst sami.   

Vyhýbejte se parkům, špatně osvětleným, opuštěným a odlehlým místům. 

Tísňová volání: Policie a zdravotnická záchranná služba – 106, hasiči – 105, informace - 113  
 



      elektřina  

Do sítě je dodáván proud o napětí 230/240 voltů, střídavý proud 50Hz. Nutný je adaptér do zásuvek, ve většině 

míst je třeba ten, který se používá v Americe (USA).  
 

      telekomunikace, internet a pošta 
Voláte-li na Kubu ze zahraničí, použijte kód +53 a lokální číslo. Z Kuby do zahraničí je potřeba zadat meziná-

rodní kód 119, poté kód země (do České republiky: 420) a účastnické číslo. Telefonní karty v hodnotách od 10.-

CUC se prodávají na mnoha místech včetně hotelů. 

Mobilní telefony fungují téměř všude na ostrově. Roaming je však poměrně drahý (doporučujeme zeptat se pře-

dem u svých operátorů). 

Připojení k internetu je možné v hotelích, v internetových kavárnách apod. – cena se pohybuje kolem 3.-

CUC/hod. WLAN a hifi „hotspots“ existují v centru každého většího města, v Havaně např. u hotelu Havana 

Libre. Poznáte je snadno podle davu, který se zde k surfování a chatování přes den a v noci shromažďuje. Ku-

bánský internet je pomalý a mnohé stránky nelze otevřít. 

Pracovní doba na poštách je od 08.00 do 17.00 hodin ve všední dny a v sobotu. Pošta do České republiky jde 

minimálně 2 týdny.  

Známky se prodávají na poštovních úřadech, v modrobílých stáncích označených Correos de Cuba, a v mnoha 

hotelech (v hotelech ovšem pouze za konvertibilní pesos). Cena známky do Evropy je kolem 0,80 CUP.  
 

      náboženství 
Na Kubě je nejvíce rozšířené katolické vyznání (cca 85% věřících obyvatel). Cca 2,5% věřících jsou evangelíci. 

Během bohoslužeb není vhodné rušit věřící prohlížením si interiéru kostela. 
 

    zastupitelské úřady    
Velvyslanectví a konzulát České republiky na Ku-

bě: 

Embajada de la Republica Checa   

Ave.Kohly No. 259, e/41 y 43, Nuevo Vedado, La 

Habana 

tel: +537/8833201 nebo 8833467 

Velvyslanectví Kubánské republiky v ČR: 

Sibiřské nám. 1, Praha 6 

tel.: 234311253 nebo 233321309  

 

KUBA JE SLOŽITÁ ZEMĚ A NE VŽDY JI ZAHRANIČNÍ MÉDIA VYKRESLUJÍ VĚRNĚ: 

CESTUJTE PROTO S OTEVŘENOU MYSLÍ A BUĎTE PŘIPRAVENI NA ROZMANITÁ 

PŘEKVAPENÍ, NESROVNALOSTI, ROZPAKY I ÚŽAS… 
 

    

            Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce  

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                         Jaroslav Svoboda, telefon 702444925  

 

 
   


