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Woensdag 19 juni 2013: Havanna, hotel Sevilla 

Midden in de nacht gaat de wekker. Om half 4 zijn we klaar voor vertrek. Laurens zet ons 

keurig op tijd af op het vliegveld. Om 6.00u. Inchecken en om 7.05 vertrekken we richting 

Varadero, ongeveer 10 uur vliegen.  

 

We vermaken ons met film, muziek en lezen. Maar natuurlijk doden we de tijd ook met ..... 

slapen. Alles verloopt voorspoedig en al voor 11.30 op het vliegveld. De taxi stond al klaar 

en nadat we onze reisinformatie hadden gekregen reden we rond 12.00 u. naar Havanna. 

Onderweg nog een stop, niet alleen om er te genieten van het prachtige uitzichtpunt over 

de vallei en de hoge brug. Maar ook vanwege de lekkerste Pina Colada van Cuba, zoals 

ons werd verteld. Als we voor 14.00u. arriveren in hotel Sevilla zijn we erg verrukt over de 

prachtige koloniale stijl. Arjo heeft ons niet te veel gezegd. Een imposante ontvangsthal, 

sfeervolle patio's. 

             

Onze kamer kon je beter een suite nomen, met uitzicht op het Capitol. We hadden een tijd 

nodig om wat bij te slapen maar we waren te benieuwd naar de sfeer in Havanna dus 

togen we om 17.00 u. opgefrist het centrum in. We wandelen door het Parc central, langs 

de prado naar de zee. Het stadsbeeld past precies in het idee dat we ons erbij hadden 

voorgesteld: enorm veel levendigheid, veel kleuren, auto's uit de jaren 50 en monumentale 

gebouwen. Daartussen bouwvallen met gevels met afblattende verf maar waar nog een 

schaars kleurtje te vinden is. Ongeacht de staat van het gebouw lijkt alles nog bewoond; 

de gekleurde was op de balkons toont het bewijs. We  eten onder de arcaden van hotel 

Inglaterra  terwijl we worden vermaakt met Cubaanse muziek, een van de vele bandjes die 

we deze dagen hier zullen tegenkomen. Doodmoe en met veel nieuwe indrukken gaan we 

om 22.00 u. ons bed opzoeken in hotel Sevilla.  
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Donderdag 20 juni 2013: Havanna, hotel La Sevilla  

We hebben bijna de klok rond geslapen en na een goed ontbijt in de monumentale eetzaal 

van hotel Sevilla vertrekken we voor de tweede dag Havana . Eerst krijgen we nog een 

lading reisinformatie van onze reisagentschap José Armando. Voor een kopje koffie 

zoeken we hotel Inglaterra weer op en weer is er die typisch Cubaanse muziek. We zijn er 

zo aan verknocht dat we zonder veel nadenken een cd van hen kopen, fijn voor straks in 

de auto. We hoopten wel dat ze wat langer zouden doorspelen maar toen ze hun rondje 

cd's hadden gelopen kwam er geen noot meer uit. Niettemin konden we uitgerust 

beginnen aan onze bezichtiging van de oude stad.  De drukke winkelstraat Calle Obispo 

kon ons meteen bekoren, wat een kleuren en levendigheid. Daarna via de  Plaza de 

Armas naar de Plaza de la Catedral. Voor de lunch komen we terecht in restaurant La 

Patio op de eerste verdieping. ons tafeltje staat tegen het balkon, er waait een fris windje 

en ons uitzicht is fenomenaal: het leven op het plein, voor de kathedraal levert mooie 

beelden op. Binnen wordt weer sfeervolle muziek gemaakt, nu met een violiste erbij. Na 

de lunch bezoeken we nog twee andere pleinen: de Plaza de San  Francisco en de Plaza 

Viegga. Daar maken we op een terras in de schaduw een typisch Cubaans happy hour 

mee met alweer salsa muziek en spontane dansers op de achtergrond. Als we niet door 

de hoofdstraat lopen maar een straat die er parallel aan loopt, zien we een heel ander 

Havanna. Verpaupering en zelfs enige baldadigheid zien we vanuit onze ooghoeken. 

De avond valt geweldig uit. We komen terecht in een restaurant waar we ons alles kunnen 

voorstellen over de sfeer waarin de zangers van de Buena Vista Social Club zich jarenlang 

muzikaal hebben gepresenteerd. Er stond zowat een kopie van die groep in de hoek van 

het restaurant op te treden, inclusief stokoude, maar uiterst muzikale opa, die de sterren 

van de hemel zong. Een salsa danspaar die dat prachtig was gekleed in zwart- wit maakte 

het optreden compleet. Een betere avond hadden wij, als notoire liefhebbers van BVSC 

niet kunnen hebben. Bij thuiskomst in het hotel nog een afzakkertje genomen en daar 

opnieuw getrakteerd op een heerlijke pot muziek. Het valt ons op hoe mooi iedereen zingt; 

het is echte kwaliteit waar we van kunnen genieten! 

 

Vrijdag 21 juni 2013: Havanna, hotel Sevilla  

Na het ontbijt maar weer naar ons vertrouwde terras van Hotel Inglaterra. Onze zanger 

Rumi met zijn kwintet was er weer en hij was niet te lui om breed te poseren toen we hem 
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op de foto zetten. Hij was duidelijk nog niet vergeten dat we gisteren een CD van hem 

hadden gekocht. We wandelen weer naar de Oude Stad en lopen via het Fort weer terug. 

Onze lunch gebruiken we in een restaurant met een uiterst vriendelijke ober. Als we 

typisch Cubaans eten bestellen trommelt hij weer een bandje op, waardoor ook die 

maaltijd weer uiterst gezellig verliep. Het waren 3 mannen en een dame in het wit gekleed 

en ze zongen de ons bekende Cubaanse sons. Op een gegeven moment vroeg een van 

die zangers mij om mee te dansen, maar ik was toch nog te beschroomd om dat te 

doen.... Om 15.00u. Wordt onze Jimny afgeleverd en Fred rijdt er meteen een proefrondje 

mee. De auto is goedgekeurd en wordt geparkeerd bij het hotel onder toezicht van een 

parkeerwacht. We proberen het zwembad van het hotel uit, waar we steeds op uitkeken. 's 

Avonds de klap op de vuurpijl als het gaat om het aanbod van het hotel: in de Roofgarden, 

het restaurant op de 9e verdieping dat vanuit alle openslaande ramen een schitterend 

uitzicht bood op havanna bij nacht,  maken we weer een muzikale avond mee. Ons diner 

wordt opgeluisterd door een optreden van maar liefst 6 tenoren en een countertenor en 4 

(mezzo ) sopranen. Ook flamengo-danseresjes en een balletoptreden vormden een 

onderdeel van de show. Het opdienen van het eten liep aanvankelijk minder gesmeerd en 

Fred moest even ingrijpen! Maar dat werkte gelukkig wel. Cuba's beste showgroep ( zo 

werd het aangekondigd) bleek te bestaan  uit studenten van de muziekschool van 

Havanna, met voor sommige zangers zelfs kleding die een paar maten te groot was, maar 

de kwaliteit was zeer goed. We zouden bij ons in Nederland willen dat we zoiets konden 

presenteren. Als André Rieux ze zou horen zou hij meteen slagen voor een goede 

aanwinst voor zijn musici.  

                                        

Deze avond is meteen de afronding van ons verblijf in Havanna; we gaan de laatste nacht 

in en moeten goed uitgerust zijn voor onze trip van morgen naar Vinales.                                                             
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Zaterdag 22 juni 2013: Vinales, casa particulara Tito Crespo Om 10.45 u. rijden we 

weg met onze Jimny, de kustweg af, langs de haven van Hemingway richting Vinnales. 

We moeten soms wel even zoeken ca. omkeren, maar het valt ons toch echt niet tegen. 

We rijden door dorpjes maar  waarvan je de naam nergens meer tegenkomt. Hutjes en 

kleurig geschilderde huisjes wisselen elkaar af. Maar wat ze allemaal gemeen hebben: 

een schommelstoel met een relaxte bewoner voor het huis. Onze lunch wordt weer een 

echt regionaal aanbod in een mooi restaurantje midden in de onbewoonde wereld.  

Om half 5 komen we aan bij onze eerste casa: Casa Tito. We 

worden hartelijk ontvangen door Tito en zijn vrouw en krijgen 

een logeerkamer met badkamer aangewezen aan de 

voorkant van hun woning. We kuieren nog naar Vinnales om 

daar de eerste indrukken op te doen nadat we met de zoon 

van Tito 'Diosnel' een plan hebben 

gemaakt voor de 2 dagen die we hier 

in Vinnales zullen verblijven. Dat 

wordt weer een bijzonder avontuur, 

dat kunnen we nu al weten.In de idyllische achtertuin eten we 

kreeft op grootmoederswijze klaargemaakt opgediend met andere 

regionale gerechten. Het was verrukkelijk: Buenicimo. En vooral 

de koffie van bonen uit eigen tuin kon met recht ' mokka' worden 

genoemd. Carlitta, de vrouw van Tito doet haar best om een praatje met ons aan te 

knopen en met handen en voeten en niet te vergeten ons reiswoordenboekje kunnen we 

elkaar de belangrijke dingen van het leven duidelijk maken, zoals het aantal kinderen en 

onze job.  

Zondag 23 juni 2013: Vinales,casa particulara Tito Crespo 

 

 

 

 

 

We vinden het verblijf hier bij de plaatselijke bewoners van Vinales erg boeiend en voelen 

ons eigenlijk al erg thuis. Nog steeds kijken we ons de ogen uit van de taferelen in de tuin 

en woning van de familie Crespo. We kunnen het reilen en zeilen van het leven hier 

meebeleven. 

Na een heerlijk ontbijt, klaargemaakt door onze gastvrouw Carlitta, vertrekken we om half 

11 voor een onvergetelijke paardentocht door het natuurpark waarin het typisch gebergte 
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de 'mogoten' (voormalige grotpilaren) van alle kanten kon worden bekeken. De eerste 

minuten natuurlijk best wel eng op zo 'n hoge paardenrug. Maar we wennen al gauw en 

dan is het alleen maar geweldig. Smalle paadjes van rode aarde, water en grasland. Alles 

kunnen die paarden aan. En ook het hoogteverschil maakt die paarden niet uit. We 

trekken de vallei door en de uitzichten zijn steeds wisselend. Hier en daar een boerderijtje 

dat nog bewoond wordt en verder de valleien met loofbomen, palmen, fruitbomen en 

verspreide tabaksplantages met op de achtergrond dat typisch berglandschap. Na een 

tocht van ruim een uur komen we aan bij een boer José Antonio  die ons trakteert op 

allerlei soorten exotisch fruit, een cocktail in kokosnoot van allerlei vruchtensappen met 

natuurlijk een scheut rum. Fred krijgen zo ver dat hij toch een paar trekken neemt van een 

sigaar en vervolgens, na een demonstratie over het rollen van sigaren, overstag gaat en 

een doosje ' chirillo's' aanschaft voor zijn zwagers. Boer José Antonio neemt ons mee voor 

een wandeling over zijn land waar hij laat zien hoe koffie en diverse exotische vruchten 

groeien. In een schuurtje waar tabaksbladeren hangen te drogen vertelt hij over zijn vader, 

de beste sigarenroller van de omgeving, over zijn huis dat door de tornado werd verwoest 

en over zijn boerenbestaan.Tot slot komen de leeftijd en namen van zijn kinderen nog 

langs. Ongelooflijk hoe snel het contact hier groeit, als je elkaar nauwelijks een uur kent en 

elkaars taal amper spreekt! De terugtocht gaat weer over een andere route en hoewel we 

onderhand een houten achterwerk hadden van het zitten op het paard vonden we het toch 

wel jammer dat aan die prachtige tocht een einde was gekomen. Eenmaal thuis werden 

we weer getrakteerd op mangosap, fruit en een broodje met tequila. Toen zochten we 

maar even de rust op en hebben we heerlijk voor het huis  zitten lezen. 's Avonds hebben 

we vis gegeten en zijn we nog even Vinales ingegaan. 

 

Maandag 24 juni 2013: Vinales , casa particulara Tito Crespo 

Vandaag weer een dag de vallei in, gisteren waren we naar de Valley  Silente en vandaag 

wordt het de Valley Palmarita. We maken de tocht met paard en wagen. Omdat we 

inmiddels weten dat Diosnel het niet zo nauw neemt met de tijd durven we er gerust een 

activiteit voor te plannen: de vakantiewas. Er is een mooie wasgelegenheid naast het huis, 

maar als Carlitta me bezig ziet kan ze zich niet inhouden en ze spoelt en wringt ze de was 

uit met, een veelbetekenende blik: " zo hoort dat! ". Het ophangen van de was gaat nog 

vernuftiger. De waslijn bestaat uit een gedraaide lijn waar Dewael zonder knijpers tussen 

wordt geknoopt en als alles eraan hangt wordt er pas een paal onder de lijn geschoven om 

deze de hoogte in te brengen.  

Enfin we vertrekken voor half 11 en het wordt opnieuw een unieke tocht  door de vallei. Af 

en toe moeten we uitstappen omdat de paard het letterlijk en figuurlijk niet trekt om ons 

door de modder of smalle padjes te vervoeren. We genieten weer van de prachtige 

panorama's en de stilte in de vallei. Vandaag is er ook een wandeling door de grotten in 
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het programma opgenomen. Na een drinkpauze bij een boer lopen we met een groepje 

toeristen dat zich verzameld heeft onder leiding van een gids naar een grot. Het is er 

pikdonker en lampen moeten ons wat helpen om te voorkomen da.t. We glibberen soms 

even uit. Het is nog mogelijk om in een waterpoel die we uiteindelijk bereiken te 

zwemmen, maar dat laten we maar aan onze jeugdige medetoeristen over. Op de 

terugweg met paard en kar probeert Diosnel nog een andere route terug te nemen maar 

bij een te grote en waarschijnlijk diepe poel durfde hij het risico niet te nemen. We zijn toen 

maar omgekeerd en hebben dezelfde route genomen terug naar huis. Het landschap blijft 

imponeren; de valleien met fris groene kleurschakeringen met daarin de koningspalmen 

en dan de steile rotsformaties met groene mos bekleed. Maar vooral ook de stilte.... 

Eenmaal thuis wacht ons weer een goede verzorging in deze casa. Na een broodje en 

verfrissing bij Carlitta maken we een tochtje naar Pino de Rio, de hoofdstad van deze 

streek. Zeker de moeite waard om die stad te zien, al was het maar om opnieuw getuige te 

zijn van de schrijnende beelden van verval van oude glorie. Er was goed te zien hoe 

voornaam en weelderig er in het begin van de vorige eeuw werd gewoond. De huizen 

hadden oorspronkelijk vrolijke kleuren een voorzien van veranda met plechtige zullen aan 

de voorkant. Een aantal gebouwen waren gelukkig ook in ere hersteld, maar het totaal liet 

toch een beeld zien van armoede en verpaupering van wat eens een mooie stad moet zijn 

geweest. 

De tocht naar Pino de Rio was ook weer prachtig en op de terugweg zijn we uitgestapt bij 

een bekend uitzichtpunt. De beelden van de vallei bij de vallende avond hadden hun 

specifieke bekoring. 

Daarna op huis aan, want bij Carlitta stond het eten al weer klaar . Het was weer een 

heerlijke avond en we konden weer allerlei taferelen gadeslaan vanuit ons prieel. De 

avond, en eigenlijk ook ons verblijf hier, werd afgesloten met een fantastisch schouwspel. 

Tito zou voor ons gitaar spelen en de ene na de andere melancholische song werd door 

hem ten gehore gebracht. 

Hij ging er zelf helemaal 

in op. Het werd nog 

mooier toen de buurman 

aanschoof en mee begon 

te zingen en trommelen 

met zijn borrelfles. Een 

en al . 'amore ' en 

dramatiek. 
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Cuba  25 juni 2013: Las Terrazas, hotel Moka 

Vandaag vertrekken we uit Vinales. We nemen om 10 uur afscheid en worden door de 

hele familie Crespo uitgezwaaid. Op het terras met schitterend uitzicht over de vallei waar 

we gisteren aan het einde van de middag ook al waren aangeland, drinken we nog koffie 

en dan rijden we richting Pino del Rio om dan de snelweg op te pikken naar Las Terrazas. 

Het is een tocht van ongeveer 100 km. Ook op de snelweg kijk je je ogen uit: er rijden 

gewoon fietsers langs de weg en er wordt overgestoken door voetgangers die aan de 

overkant naar het wegrestaurant gaan. Ook de bus heeft zijn halte aan de kant van de 

snelweg en mensen die uitstappen lopen dus gewoon langs de kant van de snelweg 

verder. We merken zelfs dat je soms als je de weg af moet ( net als wij) niet uit moet 

voegen, maar op de weg links af kunt slaan. Gelukkig 

hadden we ons voorbereid op die move en we rijden 

daarna regelrecht naar Hotel Moka. Het hotel ligt 

prachtig in de 

natuur, eigenlijk 

midden in het 

oerwoud. Het is 

een ecologisch 

hoogstandje en 

dat is o.a. te zien 

aan de bomen die door het dak heen groeien.  

 

 

We nemen een lunch bij het zwembad en maken een autotochtje naar de 'Bagnes de 

Juan, een aantal watervalletjes boven elkaar en natuurlijke zwempoelen. Er wordt veel 

geplonsd en gezwommen en dit alles is zo'n aanlokkelijk gezicht dat wij er ook maar 

ingesprongen zijn. Het wordt een heerlijke namiddag in de schitterende natuur.  

s'Avonds hebben we gedineerd in het restaurant van het hotel.  
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Woensdag  26 juni 2013: Las Terrazas, hotel Moka 

 

We staan al vroeg op 

want we hebben een 

wandeling op het 

programma staan met 

gids. Al om half 9 

vertrekken we vanuit 

hotel Moka de natuur 

in. We worden door 

de gids gewezen op 

planten en bomen. Maar ook wijst hij ons op de typische vogels die in deze omgeving te 

zien en te horen zijn. De ' troka dero' ; nationale zangvogel van Cuba kunnen we op zijn 

aanwijzingen zien en horen. Niet allen de natuur, ook het sociale leven wordt door hem 

uitgelegd en geprezen. Over de community van Las Terrazas en de projecten die hier zijn 

uitgezet wordt vol trots gesproken en het bereiken van ideële doelen die vanaf nu zoveel 

perspectief bieden voor de nieuwe generatie lijkt voor hem realistisch.  Hij is duidelijk zeer 

tevreden over het ingrijpen en de ondersteuning van de overheid en prijst alle 

ontwikkelingen die zich de laatste 2 decennia hebben plaatsgevonden. Verwaarloosde 

krotjes zijn vervangen door terraswoningen en de uitgewoonde natuur is opnieuw bewerkt 

en volop vruchtbaar en weelderig, geschikt voor nieuwe vormen van bebouwing. We 

drinken koffie bij Maria, die terecht ook al werd aangeprezen en om 12 uur zijn we terug.  

Het zweet heeft langs ons lijf gegutst dus is er wel behoefte aan een douche voordat we 

weer verder gaan naar Soroa. We bezoeken de orchideeëntuin die volgens Fred te weinig 

orchideeën had, maar uiteindelijk vanwege de rust en de junglegewassen toch weer zijn 

bekoring had. Daarna naar de waterval 'Miramar' en via de snelweg naar huis. Daar nog 

even de tank volgegeten omdat we morgen weer een lange reis voor de boeg hebben. 

Helaas hebben ze ons daar lelijk getild en ons de benzine laten betalen van auto's voor 

ons. Alweer een leer voor de volgende keer: eerst goed kijken of de stand op 0 staat en 

dan pas tanken.    

' s Avonds gaan we eten bij het vegetarisch eethuis El Romero, dat zeer bekend is en 

uitdrukking geeft aan het idealisme van deze streek: ecologisch verantwoord. Het eten is 

niet alleen verantwoord; het is overheerlijk en erg origineel. Het wordt bovendien een extra 

gezellige avond omdat  2 Nederlandse stelletjes zich bij ons voegen op het balkonnetje 

van het restaurant. Een stelletje hadden we al in Havanna ontmoet en het was enig om 

met elkaar reiservaringen uit te wisselen. Ongelooflijk wat je in een week reizen door Cuba 

al mee kunt maken. We zijn de laatsten die het restaurant verlaten en wensen elkaar een 

goede reis. Wie weet komen we ze in Cienfuegos of Trinidad weer tegen. 
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Donderdag 27 juni 2013: Cienfuegos, casa particulara Mery 

Vanochtend om 9.00 u. vertrokken voor onze tocht naar Cienfuegos. We nemen de 

avontuurlijke route en steken de autopiste over i.p.v. hem op te rijden. Ons werd voorspeld 

dat we ongetwijfeld verloren zouden raken, maar niets was minder waar. Het lukte goed 

dank zij onze gedetailleerde kaart, ons oriëntatievermogen en vooral de hulp van de vele 

Cubanen die we onderweg naar de weg konden vragen, ongeacht waar we ergens waren! 

Ook al stonden er nauwelijks verkeersborden langs de route, toch vonden we makkelijk de 

juist weg en reden van het ene plaatsje naar het andere. Via Artemisa, Guira de Melene 

rijden we naar Batabano waar we op zoek gaan naar een mogelijkheid voor koffiepauze. 

Dat lukt wel, maar dan aangepast aan de gewoontes van deze streek. Staande bij een 

buitenbar nuttigen we onze drankjes en we zijn ook een bedrag kwijt dat past bij deze 

streek: drie peso's, ofwel 0,15 Cuc. We vervolgen onze route via Melena del Sur, Guines 

en San Nicolas naar de autopiste. We wennen er steeds meer aan om bij enige twijfel de 

weg te vragen. Soms doen we dat met de vraag : " A qui....?, ofwel: " Zijn we hier....."? En 

als dan bevestigend werd beantwoord konden we verder gaan met de vraag waar we 

heen moesten. Alleen het noemen van een plaatsnaam en later ' autopiste' was genoeg 

om iedereen behulpzaam te doen zijn.  Steevast werd ons opgetogen de juiste weg 

gewezen. Zo doen we vandaag veel indrukken op van het openbare leven in een 

allesbehalve toeristische omgeving. Veel mensen op straat, bedrijvigheid, boerenkarren, 

tractors en in de plaatsjes: gekleurde huisjes, soms verpauperde woninkjes maar 

overwegend vitale, kleurig geklede mensen die zich hier en daar verzamelen bij 

verkooppunten of bushalte. 

Onze zoektocht is zo voorspoedig verlopen dat we besluiten om niet te lang op de 

autopiste te blijven en af te zakken naar de Varkensbaai. Dat was een goede keuze: de 

prachtige kustlijn en de herinneringen aan de mislukte invasie en dus de victorie van Fidel 

Castro waren absoluut de moeite waard. In het museum van de revolutie in Plaja Giron 

beleven we dat belangrijke hoofdstuk van de Cubaanse geschiedenis op indringende 

wijze. Het is inmiddels over drieën en we bedenken ons over het vervolg. De lucht ziet er 

aan een kant helder blauw uit en het is nog steeds zonnig. Als we omkijken pakken 

donkere wolken zich samen maar we denken dat we daar toch niets mee te maken zullen 

hebben. Achteraf blijkt die inschatting dus helemaal mis te zijn geweest. maar we waren 

overmoedig geworden en steeds meer tevreden over de mogelijkheden die onze Jimny 

bood. We besloten daarom de kustweg te volgen waarvan werd voorspeld dat die hobbelig 

en zanderig zou zijn. Aanvankelijk zijn we vol overtuiging van onze goede keuze. We 

fotograferen krabbetjes die oversteken en later zelfs een leguaan. Maar hoe langer we 

over deze eindeloze, hobbelige weg rijden, hoe moedelozer we worden. En als dan blijkt 

dat we te maken krijgen met de restanten van een fikse stortbui worden we steeds stiller. 

Fred moet alle  zeilen bijzetten om  zonder kleerscheuren door de plassen te scheuren. De 

jeep lijkt soms een duikboot die de poging maar moet wagen. En het houdt maar niet op. 
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We raken de zee aan de rechterhand kwijt en denken aanvankelijk dat dat een teken is 

van het feit dat we aan het einde zijn van deze hobbelweg, maar dat einde komt maar niet.   

De weg wordt als maar drassiger en wordt afgewisseld met grasland. Eigenlijk is het 

helemaal geen weg meer en dan stellen we vast: " we zijn verdwaald". Maar dan gelukkig: 

iemand langs de weg kan aanwijzen waar we zijn. Heel ergens anders dus dan we hadden 

gehoopt. Maar gelukkig weet hij wel de richting aan te geven hoe we uit die rimboe 

moeten komen. Na een paar graslandjes, modderpoeltjes en keiweggetjes komen we 

weer een beetje in de bewoonde wereld. We gaan dan maar door met vragen en 

kaartlezen en we krijgen weer hoop om tijdig te arriveren. Maar het venijn bleef in de staart 

zitten want de regenbui die wij eerst achterop reden krijgen we nu volop op ons dak. In de 

stortbuien en straten die onderliepen rijden we eindelijk tegen 19.00 u. Cienfuegos binnen. 

De boulevard afspeuren en als we onze reispapieren erbij pakken om het adres van Mery 

eens te bestuderen blijken we pal voor haar deur te staan en roept ze ons toe vanuit haar 

voortuin. Dat was een heerlijk 'thuiskomen' . Binnen een uur staat het eten op tafel en 

maken we kennis met een vrolijke Mery die losjes contact maakt en al wat humor uit de 

kast haalt teneinde haar gastvrijheid te demonstreren. 

We ruimen onze logeerkamer in, lezen nog wat en duiken op tijd 

ons bed in.   

 

 

 

 

Vrijdag 28 juni 2013: Cienfuegos, casa particulara Mery 

We ontbijten op het terras van Mery, een prieeltje met uitzicht op zee. 

Mery legt ons de 

weg uit naar 

Rancha Luna, een 

Meerijmooi strand 

aan de Caribische 

zee. Het is nog 

geen half uur 

rijden. Zo liggen 

we dus al om 11.00 u. aan het strand, onder een rieten parasolletje. Er is volop vertier en 

we hebben genoeg te bekijken. er zijn weinig toeristen en voornamelijk Cubaanse 

bezoekers. Sommigen zitten urenlang in de zee, pet op en t - shirt aan, anderen zien we 

de zee ingaan met parasol en al. De jongen die langskomt met ijs draagt een levensgrote 

kartonnen doos onder zijn arm die van binnen bekleed is met piepschuim, we snappen 
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niet dat hij niet iets handigs bedenkt dat het dragen van die vracht wat lichter maakt...Om 

drie uur hebben we het wel gezien, het wordt dan ook rustiger aan het strand. We rijden 

naar huis om ons op te frissen en in de namiddag brengen wij een bezoek aan het 

centrum van Cienfuegos. We lopen de hele boulevard af tot aan de Prado, een moderne 

winkelstraat. Dan komen we uit in het park dat omringd is door prachtige gebouwen, 

daterend uit de Franse periode. Franse handelaren hebben zich gevestigd in Cienfuegos 

en de historische gebouwen dateren uit die tijd, zo' n 200 jaar geleden. Zoete kleuren en 

witte contrasten doen de  gebouwen een beetje op suikergoed lijken. Het weer is  prachtig 

dus alles steekt mooi af tegen de blauwe lucht. Het theater kunnen we van binnen 

bekijken. Op 19 juni 1920 heeft Enrico Carusso hier opgetreden en die sjieke sfeer van 

100 jaar geleden ademt het gebouw nog steeds uit.  

Om 19.00 u. zijn we weer terug en we genieten van de milde temperaturen op het 

dakterras van onze casa. Om 20.00 u. wordt zoals afgesproken onze warme maaltijd 

verzorgd. We hebben weer eens 'lobster' besteld en die is nu weer op geheel andere wijze 

klaargemaakt. Het weer blijft heerlijk dus kunnen we op het dakterras blijven zitten voor 

het eten. Daar zijn we inmiddels niet meer weg te slaan en vermaken ons de avond verder 

met lezen enne ....meimeren….. de wereld aan je voorbij laten gaan. 
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29 juni 2013: Trinidad, casa particulara Anabel y PupilWe nemen vandaag weer 

afscheid van Mery en van Cienfuegos. Maar er is nog genoeg tijd voordat we doortrekken 

want Trinidad ligt maar 80 km van Cienfuegos. We wandelen de Punto Gorde verder op 

en bezoeken paleis de Valle.  Ook dit heeft weer een uitstraling van suikergoed en blijkt 

ook gebouwd te zijn door een ' suikerheer'. Het ligt er schitterend bij een de baai van 

Cienfuegos.  De term 'eclectisch' is passend omdat er veel bouwstijlen in verwerkt zijn; 

vermenging van de Moorse stijl met Jugendstil is dan ook best bijzonder. Toch krijgen we 

de indruk van kitsch en vergane glorie, al spreken de reisgidsen in andere termen over dit 

gebouw. We kunnen het veelgeprezen interieur niet eens bekijken, waarschijnlijk omdat 

het onderhoud ver de wensen heeft overgelaten. Niettemin wel een heerlijke entourage 

om op de derde etage wat fris te drinken met uitzicht op de baai.  

We besluiten om toch de tocht te aanvaarden naar Trinidad, want het lijkt juist leuk om er 

al op tijd aan te komen. Onderweg doen we het rustig aan, stappen hier en daar uit om 

foto's te maken en bezoeken ook een bekend kerkhof. We ontdekken echter dat het niet 

precies het kerkhof was waarover we in onze gids hadden gelezen, want we zochten het 

graf van de ' schone slaapster'. Wij waren beland op een ander bekend kerkhof, maar daar 

lagen vooral slachtoffers van de revolutie.  

Om 14.00 zijn we in Trinidad waar het inmiddels plenst van de regen. Jammer om dit veel 

geloofde stadje zo in te rijden, want een koloniaal plaatsje waar de tijd heeft stil gestaan 

vraagt om een zonnetje om te vertederen. De regen, gecombineerd met de confrontatie 

van de slavernij boden in eerste instantie toch een wat minder lieflijk beeld. Onze casa 

beviel ons gelukkig meteen, wel weer goed, al keken we op het begin weer onze ogen uit 

over de bouwconstructies die ze hier weer uitgehaald hadden. Na twee ruimtes waarin de 

familie woont ( opa,oma,dochter en kleindochter Lily) komen we op een smal 

binnenplaatsen waar een aantal kamertjes zijn aangebouwd en leuke terrasjes zijn 

ingericht. Nadat we hebben afgesproken dat we hier zullen eten (kip op Cubaanse wijze) 

gaan we Trinidad in. We worden meteen 'gevangen, door een paladaro-runner die ons 

naar haar restaurantje lokt waar we onze ogen weer uitkijken. In een soort diepe garage is 

een woonhuis (2 kamers achter elkaar) met keuken en een reeks van slaapkamers achter 

gebloemde gordijntjes en een keurig restaurantje ondergebracht. We eten heerlijke vis met 

salade en drinken voor nog geen 15 Cuc. Als we buiten komen is het opgehouden met 

regenen maar het ziet er nog wel somber uit met die donkere wolken boven ons hoofd. 

Toch is er al meer leven en we bezoeken het Musee Historique waar we ook de toren 

beklimmen om zo over Trinidad uit te kunnen kijken. We kunnen steeds mooiere plaatjes 

schieten en er komt zelfs een waterzonnetje doorheen schijnen. Dan lopen we naar de 

trappen naast de Iglesia de la Santissima 

waar het al gezellig wordt. De Cubaanse 

muziek klinkt over het terras en we 

beleven en gezellige namiddag.  
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De kip op Cubaanse wijze smaakt verrukkelijk en dan gaan we weer naar het terras, dat 

achteraf Casa Musica blijkt te zijn. Daar is het druk en ontzettend sfeervol. Het terras zit 

vol en van lieverlee vullen ook de traptreden zich met publiek dat zich laat verwennen door 

de muziek, dansers en natuurlijk de cocktails. Daar ontmoeten we voor de derde keer 

onze medereizigers en we wisselen onze nieuwste ervaringen uit. Tegen 12 uur worden 

we dan toch  van het terras verdreven vanwege een regenbui, maar dan hebben we 

eigenlijk al een mooie avond gehad. We wensen elkaar een goede reis en weten dat we 

elkaar niet meer zullen treffen hier in Cuba omdat ons reisplan van nu af aan anders 

verloopt. 

 

Zondag 30 juni 2013: Trinidad, casa particulara Anabel y Pupi 

 

 

Na een ontbijt even een 

wasje gedaan en toen 

togen we weer naar het 

centrum. 

Omdat het zondag is lopen 

we de kerk in om te kijken of we een eucharistie viering kunnen volgen. Dat blijkt zo te zijn 

en we maken weer wat mee van het Cubaanse sociale leven. Op het moment dat 

iedereen elkaar de vrede wenst begint ook iedereen de kerk rond te lopen om alle familie 

en bekenden hartelijk te begroeten en soms zelfs te omhelzen. Maar wij worden als 

toeristen niet overgeslagen en kregen van de omringende kerkgangers een hand. Na de 

dienst lopen we weer naar het Casa Musica maar we moeten meteen al onder het afdakje 

duiden, net als alle andere terrasjesmensen want er barst weer een flinke tropische bui 

los. De gezelligheid neemt echter eerder toe dan af want het bandje verhuist mee naar het 

overkapt terras en speelt er lustig op los 

s Middags maken we een uitstapje naar het dal van de suikerrietmolens 'Val des Ingenios'. 

Eerst stoppen we bij een mooi uitzichtpunt waar we het dal kunnen overzien met op de 

achtergrond de bergen topjes de Collantes. Daar drijven echter een paar stevige wolken 

en ze vervagen achter mistwolken. Als we verder het dal inrijden klaart het eer juist op en 

we beleven een sfeervol bezoek aan het oude landgoed Managa Iznaga waar de grootste 

suikermolen Sitio Historico Guaimaro nog is te zien. Ook de Torre Manaca Iznaga (1806) 

hebben we beklommen. De pijnlijke geschiedenis van de slavernij maar ook de grootsheid 

van een plantagewoning is nog voelbaar aanwezig. Vanuit de toren zien we talloze huisjes 

staan die gewoon  bewoond worden en doen denken aan de negerhut van Oom Tom. We 

nemen een tosti in het restaurant dat in de plantagewoning is ingericht en waar nog steeds 
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de sfeer te proeven is van het rijke verleden. De conversatie met de ober Leo brengt ons 

echter weer in de tegenwoordige tijd. We zijn onder de indruk van zijn algemene 

ontwikkeling en topografische en culturele belangstelling. Gestudeerd aan de universiteit 

en nu ' hoofd van de administratie' alias kelner van het restaurant. Het was een heel 

plezierig contact en we beloven de foto's op te sturen die we van hem en Fred hebben 

gemaakt. Buiten schaffen we ons eerste souvenir aan: geborduurde tafelkleden en ook de 

borduurster met haar kroost gaan op de foto.  

Terug in Trinidad lopen we weer tegen een markante persoon aan: Louis met zijn 

kruiwagen: TAXI LOUIS. Maar in plaats van vodden had hij in een versleten rugzak een 

beduimeld  schrift met daarin alle door hem gemaakte gedichten. Een ervan ging over 

Utrecht, het Paushuis en zijn grachten. Ook nu zijn we weer onder de indruk van de kennis 

van deze man. Ons valt. Zijn  historische en culturele belangstelling op en hij vertelt ons 

dat hij zijn kennis vergaart door het lezen van boeken. We fotograferen zijn gedicht en 

natuurlijk ook Louis en zo komt hij aan zijn zakcentje. 

We genieten daarna van een mooie zomeravond op het terrasje bij de casa Musica. Er 

speelt weer een levendige band en er wordt volop gedanst. De trappen en de terrasjes 

stromen vol en als wij om 24.00 u naar de casa gaan, lijkt de avond daar nog niet 

afgelopen. 

Maandag 1 juli 2013: Trinidad, casa particulara Anabel y Pupi 

Vandaag gaan we weer een dagje naar de kust en we rijden naar het schiereiland met aan 

het einde Playa. Anton. Wij vinden al eerder een mooi plekje bij een grilrestaurant. We zijn 

nog vroeg en zien dat het strandje helemaal schoon wordt gemaakt. Bladeren, papiertjes 

en zelfs grote keien worden weggehaald en onder de parasolletjes wordt het zand geharkt. 

We kunnen ligstoelen huren en maken er heerlijke uren mee. Het weer is prima en ook het 

visje voor de lunch is precies wat we wilden. We nemen afscheid van onze 

parkeerwachter nadat we hem mochten fotograferen in zijn eigen gebouwde stoel van 

waaruit hij de auto' s bewaakt.  

Onze wandeling door Trinidad die we in de namiddag maken brengt ons naar Ceasar waar 

we hartelijk worden begroet. We reserveren voor vanavond in zijn museumrestaurant.  

Als we in de straat van onze casa  komen hebben we eindelijk eens de tijd voor de band 

die elke avond tegenover onze casa staat te spelen en ons ons steeds zo smartelijk 

aankeek om onze aandacht (en cucs) te vangen. Het wordt een gezellig tafereel waarbij 

steeds meer omstanders blijven hangen.  Ons afscheidsetentje in het museumrestaurant 

bij Ceasar is uiterst sfeervol en vooral ook heerlijk. Tot slot nog naar de Casa Musica waar 

we ons drie- daags verblijf in Trinidad afsluiten.Nog 

een nachtje in deze casa en morgenvroeg weer door. 
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Dinsdag 2 juli 2013: Camaguay, hotel Casa Grande 

Om  10.00 worden we uitgezwaaid door Annabel en Pupi en hun kleindochtertje Lily. Na 

een uur zijn de bij Santi Spiritus. Het is een levendig stadje dat we wel een bezoek waard 

vinden. We wandelen naar de  ' paroquial major'  de kerk die het stadsbeeld tekent en 

naar de Puente Yayabo (1825) de oudste stenen boogbrug van Cuba. Het is wel echt 

jammer dat net bij onze rondwandeling langs deze monumenten een bui losbarst 

waardoor we meer bezig zijn met onze paraplu dan met het moois wat hier te zien is.  

Maar toch hebben we gelukkigst een indruk kunnen krijgen en na anderhalf uur 

stadsbezoek rijden we weer door. 

We rijden via Ciego de Avilla en Florida naar Camaguay over de cc. Na nog een stop om 

te lunchen zijn we om 16.00 op de plaats van bestemming. Grand  Hotel waar we 

overnachten is weer een statig, koloniaal hotel met een uitzicht op een van de vele 

parochiekerken die Camaguay rijk is en waarvan de spitse toren uitsteekt als een speer in 

een oceaan van steen. 

 

 

 

 

 

 

Ons avondwandelingetje door het oude centrum wordt ook nu weer verstoord door een 

fikse regenbui.  Maar we vinden een goed restaurant Carmen. Het heeft een bijzondere 

sfeer, want hoewel het kleurrijk en verzorgd is ingericht ademt het toch de sfeer uit van 

een kantine. De gerechten zijn echter overheerlijk, vooral het varkensfiletlapje ( dat 

hebben we later in Cuba nergens lekkerder meer gegeten) de porties zijn  groot en de tot 

onze verrassing: de prijzen waren laag. 
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Woensdag 3 juli 2013:  Santiago de Cuba, hotel Casa Grande 

De ochtend blijven we nog even in Camaguay want het is nu droog  en er schijnt soms al 

zelfs met een zonnetje. 

Om 11 uur laten we ons weer voorfietsen om uit het centrum te komen en  zijn we op weg 

naar Santiago de Cuba.  We rijden via Las Tunas naar Bayamo. Daar maken we een stop. 

We bezoeken het oude centrum en op het centrale plein zien we de standbeelden van de 

vrijheidsstrijder Cespedes. We lunchen er in een lokale Mc Donald en zijn nog geen 40 

cent kwijt aan 2 broodjes hamburg met limo. 

Om 15.00 rijden we door via een  prachtige route door berglandschap bezaaid met 

palmen. 

Trots omdat we het zelf gevonden hadden zijn we voor half 6 in ons hotel Casa Grande. 

Het is weer een monumentaal gebouw in koloniale stijl en we kijken recht  op de Catedral 

Nuestra Signora de la Assuncion. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het aanwijzen van een goed restaurant komen we zonder dat we dat zelf willen in 

een concurrentiestrijd terecht van 2 ' paladaro-runners'. Het wordt niet las Terrazas wat 

ons  was toegezegd maar we komen in Carribean. Het was een geslaagde avond. Het 

aller heerlijkste lobster gegeten en een gezellig bandje op een dakterras.  

Als we laat op de avond naar het plein lopen is daar de aftrap gemaakt van het 

muziekfestival van Santiago dat 6 dagen zak duren. Het is druk en gezellig op het plein. 

Als we even uitrusten op een bankje komen we in gesprek 

met Joel die ons aanbiedt om de volgende dag met ons op 

stap te gaan, om ons zo delen van Santiago te laten zien waar 

we in geïnteresseerd zijn. Na nageven drankje op tot terras 

van ons hotel dat ook uitzicht biedt op het podium van het 

festival gaan we om 23.00 moe naar bed. Maar helaas komt 

er voorlopig van slapen niets terecht. Het festival gaat maar 
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door en ook vanuit onze hotelkamer kun je zo op het podium kijken en dat betekent ook 

dat de muziek door onze kamer galmt. Ze houden er pas na 15.00 mee op. Het werd dus 

een kort, maar eigenlijk ook wel gezellig nachtje. 

 

Donderdag 4 juli 2013: Santiago de Cuba, hotel Casa Grande 

Na het vroege ontbijt (8.00u) bezoeken we al voor 9.00 de Catedral en steken kaarsjes op 

voor de Madonna de la 

Carudad. 

Daarna ontmoeten we 

Joel die we gisteren 

hebben ontmoet en 

vandaag onze gids zal 

zijn. Hij neemt ons de 

hele ochtend mee op 

sleeptouw. Hij laat ons 

de wijk Tivoli zien en na 

een paar uur lijkt het of 

we alle hoekjes en 

gaatjes hebben aanschouwd. Het dagelijkse leven waarbij het eten op de bon is en veel 

huisjes zijn verwoest door de orkaan Sandy voltrekt zich voor onze ogen. Maar ook 

spelende kinderen en muziek die telkens weer te horen is bepalen het beeld van de stad. 

Het huis van Ibrahim Ferrer had een indrukwekkende sfeer; foto's  aan de wand van de 

Bueno Vista Social Club en het idee dat Ibraham hier had gewoond zorgden voor een 

bijna devote sfeer. Er waren veel bezoekers (het huisje puilde bijna uit) die naar optredens 

keken die in de ochtend nog wat ingetogen waren. Dit bezoek was een echt hoogtepunt. 

maar toen we even later in casa de la Trova waren werd daar een ander klapstuk van de 

ochtend gevormd. Het dak ging eraf en er werd gezongen en geswingd zoals ze dat 

volgens ons alleen in Cuba kunnen. Rond 2 uur nemen we afscheid van Joel die zich 

bekend gemaakt heeft als een ' Cassa Nova' en met de muziek nog in de oren gaan we 

naar het hotel om onze indrukken te ver werken en even bij te tanken. Wij vinden Santiago 

een echte topper van Cuba. Niettemin zijn we al wel flink afgepeigerd. Na een siësta gaan 

we op eigen houtje de stad in en bezoeken we o.a. het huis van Velasques.   

Voor het avondeten gaan we naar het paladaro 'las Terrazas ' dat ons aanbevolen was. 

Het was een goede tip. Op het balkon met uitzicht op de 'Spaanse trappen' (maar dan de 

versie Cuba)  worden we opnieuw deelgenoot van het dagelijks leven in deze volkswijk. 

Kinderen spelen op de trappen, een verkoper rijdt er met een soort ijskar voorbij en overal 

zitten en lopen mensen. Het eten in las Terrazas is zoals werd verteld heerlijk en ook de 

bediening was uiterst vriendelijk.   
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We hebben nog genoeg energie voor een salsa avond bij de Casa de le Trova. Het 

publiek vermaakte ons weer met hun salsa's op de swingende muziek. We durven het niet 

aan om er tussen te gaan staan, en tenslotte was er zoveel te zien en te horen dat we ons 

uitstekend hebben vermaakt. Om 12 uur lopen we nog even naar het plein waar het 

festival zijn tweede avond beleeft. Als we rond 13.00 naar bed gaan zijn we zo moe dat we  

uiteindelijk makkelijk in slaap vielen ondanks de zwepende ritmes van de steelband die 

rond dat tijdstip optrad.  
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Vrijdag 5 juli 2013: Baracoa, hotel Castillo 

Vanochtend verlaten we Santiago, dat bij ons een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten. 

Een smeltkroes van uitbundigheid, charme en dans maar ook van verpaupering, 

beschadiging en opdringerigheid.  Niettemin is  Santiago  voor ons een hoogtepunt 

geweest van de Cubareis.  

Onze reis naar Baracoa is ongeveer 250 km, maar voor het eerst moeten we flink de 

bergen door, dus heeft alles bij elkaar toch wel 5 uur geduurd. Zeker na Guatanama was 

de tocht schitterend. Eerst langs de kust met uitzicht over de Carribean en daarna dus het 

berglandschap.  Onderweg lijken we even flink pech te hebben: een lekke band, maar het 

geluk was dat een vrachtwagenchauffeur ons wees op het slappe achterwiel toen we net 

wilden stoppen bij een restaurantje. De bediende van dat restaurantje was zo aardig om 

de taak vliegensvlug van ons over te nemen en binnen een kwartiertje was het wisselen 

van de band gepiept. 

De tocht door de bergen is prachtig aangelegd en leverde schitterende uitzichten op;  De 

Cubanen zijn er met recht trots op ze zijn er blij mee omdat deze weg Baracoa ontsluit. 

We zijn rond 4 uur bij hotel Castillo en beleven het onmiddellijk als een oase van rust. 

Hoewel we benieuwd zijn naar hetgeen Baracoa ons te bieden zal hebben zetten we op 

deze dag geen stap meer buiten het hotel. Het is hier schitterend met prachtige uitzichten 

op de baai en de Carribean. We eten er heerlijk en hoewel we eigenlijk wat op tijd wilden 

gaan slapen werd het toch later vanwege gezellige babbels met andere gasten. 

 

Zaterdag 6 juli 2013: Baracoa, hotel Castillo 

We zijn goed uitgerust en besluiten om vanochtend maar eens rustig Baracoa te gaan 

verkennen. Het komt bij ons over als een vredig plaatsje 

waar wel toerisme is maar waar toch het leven van de 

lokale bevolking het stadsbeeld bepaalt. O.a. de mooi 

gerestaureerde kerk bezocht met het beroemde kruis dat 
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Columbus zou hebben laten maken. Het  weer werkt ook goed mee om goede 

herinneringen te bewaren aan deze eerste kennismaking. Aan het einde van de ochtend 

profiteren we van de goede service van Via Car.  De monteur die bij ons hotel was voor 

een andere reparatie heeft meteen onze band gecheckt en er bleek een flinke spijker in te 

zitten. De reparatie kon ter plekke worden gedaan dus we hebben alles bij elkaar weinig 

ellende beleefd met die lekke band. 's Middags gerelaxt bij het zwembad en bijgepraat met 

andere reizigers die we eerder in Santiago hadden ontmoet. Aan het einde van de middag 

hebben we onze verkenning van Baracoa voortgezet en zijn we via het oude centrum naar 

het fort gelopen waar ook het standbeeld van Columbus staat. Daarna de Malecon 

helemaal afgelopen naar het andere fort op la Punto, waar nu een restaurant is 

gehuisvest. Het is ook weer een heerlijk rustiek plekje en we besluiten om er 's avonds te 

gaan eten. We vervolgen onze wandeling door weer andere straatjes van Baracoa waar 

we kinderen zien spelen en volwassen voor hun huis zitten en ons vriendelijk begroeten. 

In la Punto eten we visfilet in cocossaus en we laten er vanwege de heerlijke sfeer maar 

een fles wijn bij opentrekken. 

 

Zondag 7 juli 2013: Baracoa, hotel Castillo 

 

 

 

 

 

 

Vandaag gaan we de tocht maken met de jeep die we gisteren hebben gearrangeerd met 

onze nieuwe  'gids' Fernando. Om 10 uur treffen we elkaar zoals afgesproken en er staat 

een rode jeep voor ons klaar (2 scheuren in de voorruit, geen ruiten aan de zijkant en nog 

wat meer 'luchtgaten' maar wel een goede cd- speler waaruit heerlijke tango- en 

salsamuziek  galmt. We rijden door de prachtige natuur en stoppen bij het eerste 

uitzichtpunt Miramar. Een zee van palmen en andere malse groene vegetatie. Daarna 

door naar een vergeten vissersdorp waarvan een groot aantal inwoners naar Baracoa is 

verhuist vanwege de vele overstromingen daar. Hier staat ook (volges de informatie van 

onze gids) de oudste kerk van Cuba. Het baptistenkerkje is mooi gerestaureerd en juist als 

wij er zijn is de dienst afgelopen en zijn we getuige van het wekelijks ritueel van keurig 

geklede kerkgangers die via  paadjes langs de kust huiswaarts keren.  

Dan rijden we verder via de 'el paso los Allemanes' naar de Yumuri rivier. Na een drankje 

varen we de rivier op en maken halverwege de tocht een wandeling over het eilandje. Er 
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zwemmen wat kinderen in de rivier en er wordt gepicknickt;  niettemin is het een oase van 

rust en stilte. 

Dan vertrekken we voor het tweede doel van deze dag: Manglito Beach. Er worden 

stoelen geregeld onder een parasolletje en onze 2 begeleiders nemen ook plaats. We 

hebben heerlijk de tijd om genietend van de vele strandtaferelen met elkaar te filosoferen 

over het leven in Cuba. Op de terugweg rijden we nog langs een cacao-plantage en 

om16.00u. nemen we afscheid. 

Eenmaal in het hotel merken we hoeveel energie zo' n dagje kost en we tanken even 

lekker bij. 's Avonds gaan we eten in het paladaro van Ronaldo: ' la Roca' waar we door 

Fernando op waren geattendeerd. Vanuit het dakterras van deze paladaro wederom een 

mooi uitzicht op de zee, maar even interessant was het uitzicht op de krottenwijk..... 

Alweer een inkijken in het leven daar. Ronaldo zorgde uitstekend voor ons; we waren zijn 

enige gasten. Het hoogseizoen zou volgens hen volgende week aanbreken. Maar juist de 

exclusieve zorg van Ronaldo voor ons maakte de avond speciaal. Lonkster met vooraf een 

door hem zelfgemaakte soep van 'Schweinekotelleten'!!!! 

We wandelen nog een rondje door Baracoa en sluiten in het hotel af met een drankje waar 

we met onze Deense reisgenoten Carl en Nina tot laat in de avond onze 

nabeschouwingen delen van onze bijzondere ervaringen hier in Cuba.  
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Maandag 8 juli 2013: Caio Saetia, hotel Caio Saetia 

Vandaag vertrekken we naar het schiereiland Cao Saetia en we zijn voorbereid op een 

zeer slechte weg over meer dan 50 km. Toch nemen we in de ochtend nog even de tijd 

om door Baracoa te wandelen en daar weer onder te gaan in het gedruis van het 

dagelijkse leven. Het doordeweekse leven komt er al vroeg op gang; het is een en al 

levendigheid in de winkelstraat. Het lukt ons om, zoals we 

voorgenomen hebben, voor 11 uur te vertrekken. Hoewel we 

geen tegenslag hebben gehad arriveren we pas tegen 17.00 bij 

het hotel op Cao Saetia  we hebben enorm genoten van deze 

dagtocht. We hadden tijdens het slechte gedeelte prachtig weer, 

rond Moa een flinke stortbui maar de dag stond in het teken van  

schitterende natuur maar vooral onvergetelijke ontmoetingen. 

Uitgenodigd door een jong moedertje die trots was op har 

schattig e zoontje en ons graag haar keurig verzorgde hutje wilde laten zien. Ook hebben 

we  gegeten in een paladaro waar ze ons alleen varkenskluif konden serveren. Maar het 

feit dat we door de reeks meisjes die het gezin rijk was, werden beschouwd als een 

buitengewone attractie zorgde ervoor dat het voor ons ook een attractie werd. 

Op Cao Saetia verblijven we 2 nachten in een huisje dat hoort bij een hotel. Het staat 

midden in de natuur met 

in de verte uitzicht op de zee.  

 

 

 

 

De eerste uren zijn we al verrast op een kikker ( op de toiletartikel), een leguaan en in een 

boom: talrijke ????? (Soort kruising tussen een eekhoorn  en een wasbeertje ). 

 

 

 

 

 

In het restaurant worden we getrakteerd op enthousiaste verhalen van 3 kinderen van een 

gezin dat hier al een dag heeft doorgebracht. Genoeg te doen dus... 
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Dinsdag 9 juli 2013: Caio Saetia, hotel Caio Saetia 

Een prachtig begin van een nieuwe dag. De zon gluurt aan de dageraad. Het huisje staat 

al in volle zon als we om 8.30 

gaan ontbijten. We treffen het 

want vandaag gaan we de 

hele dag naar het strand. 

 

 

 

Het strand ligt hier 20 minuten rijden vandaan dus maken we eerst een prachtige tocht 

over het eiland waar we een paar keer uitstappen om mooie  foto's te maken van rustieke 

baaitjes. Ook zien we onderweg bijzondere fauna: een struisvogel die nieuwsgierig de 

auto ingluurt en talloze antilopen die echter steeds razendsnel wegspringen als ze ons in 

de gaten krijgen. Maar toch nog gelukt om er een paar mooie plaatjes van te schieten. De 

baai waar we uiteindelijk uitkomen bestaat uit hagelwit zand en de zee is azuurblauw. De 

zon staat hoog aan de hemel en als er ook nog romantisch op gitaar wordt gespeeld terwijl 

we onze koffie drinken kun je je geen mooier moment voorstellen.  

Om 12.00 u. hebben we een boot gereserveerd die eerst in volle vaart de zee opvaart en 

dan terug richting hotel waarna hij in rustig temp de hele kust afvaart. 

Inmiddels zijn er meerdere badgasten op het eiland gekomen met 2 catamarans en het 

schijnt traditie te zijn dat er op die dagen een buffet wordt geserveerd. We schuiven ook 

maar aan en het smaakt heerlijk. Daarna lekker zwemmen en zonnen en om 16.00 u. 

rijden  we naar het hotel. 

 

 

Om 17.30 u. hebben we 

jeepsafari afgesproken en al 

weer treffen we het enorm 

met het weer. De zon die 

inmiddels lager staat schijnt prachtig over het eiland en dat levert telkens   prachtige 

beelden op. We zien nu nog een veel uitgebreidere fauna. Natuurlijk weer de antilopen en 

ook de struisvogel. Maar ook zebra's, buffels en giraffen. We zigzaggen in de jeep het 

eiland over en dat alleen al is een ervaring op zich.  Onze chauffeur Ricardo geniet net als 

wij van de tocht en biedt ons steeds meer mooie vergezichten aan. Na ruim 5 kwartier zijn 

we terug en schuiven we aan bij het diner. Dan gaat de zon onder op dit wonderschone 

eiland. 
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Woensdag 10 juli 2013: Guardelavaca, hotel Brisas 

Om 10 uur vertrekken we bij het hotel van Caio Saetia en beginnen we aan ons laatste 

traject van de reis. Het zijn maar 120 kilometers maar de weg is grotendeels zo slecht dat 

we er toch  3 uur over rijden. Maar omdat er onderweg nog steeds zo veel te zien is en 

ons die taferelen nooit vervelen genieten we van deze laatste uren van onze tocht. 

Als we aankomen in Guardelavica en de auto inleveren stellen we vast dat we zo'n 2200 

km hebben gereden. Met weemoed zwaaien we de medewerker van Via Car na die met 

onze Jimny wegrijdt nadat hij ons heeft afgezet bij het hotel. 

We komen weer even in een heel andere wereld terecht. Het is een all-inclusive hotel 

waar de animatie en de mogelijkheden om te eten en te drinken onbeperkt zijn. Het hotel 

ligt pal aan de zee en heeft en prachtig wit strand, dus we zijn toch weer meteen 

gewend en zien het wel zitten om hier nog 2 dagen uit te 

drijven. 

 

 

Na de heerlijke strandmiddag had de avond nog een verrassing in petto. We hadden ons 

op advies in laten schrijven voor het 'gala-diner' en er was alles aan gedaan om er een 

romantische avond van te maken. Iedereen zag er mooi gekleed uit en er werd een diner 

bij kaarslicht geserveerd. Twee tenoren die elkaar probeerden te overtreffen op het gebied 

van ' romantica' luisterden de avond op. Het werkte op ons in en we keken met weemoed 

terug op onze schitterende reis. De avond kreeg nog een vervolg met een originele show 

die het midden hield tussen ballet en kunstzwemmen. Het verschil tussen dit verblijf en het 

verblijf op Caio Saetia is enorm, maar juist die afwisseling charmeert zo. 

Donderdag 11 juli 2013: Guardelavaca, hotel Brisas 

 

Na het ontbijt treffen we weer een opgeruimde kamer aan,  

inclusief een nieuwe creatie van onze handdoeken. Wat zullen 

we dat missen als we eenmaal  thuis alles weer zelf moeten 
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doen. We genieten van de laatste stranddag. In de ochtend staat de zon nog hoog aan de 

hemel, maar alsof de weergoden ruiken dat we in de loop van de dag bevangen worden 

door de 'leavingblues' krijgen we te maken met een depressie. De zon verdwijnt achter de 

wolken en laat zich niet meer zien. De temperatuur blijft echter heerlijk en er is genoeg te 

bekijken en natuurlijk ook te drinken en eten. Niet zo goed voor onze lijn, maar ach... die 

laatste dag...... 

We kopen nog wat souvenirs en het winkeldametje krijgt onze badlakens. Ze toont haar 

vreugde met drie zoenen op mijn wang. Het blijft hier Cuba, ook al zijn we in een paradijs 

van overvloed. Toch missen we naarmate we hier langer rondlopen de Cubaanse 

authenticiteit. Alles is zo sterk ingericht om de toerist te ' pleasen'  dat het voor ons gevoel 

ten koste gaat van echte kwaliteit.  

Maar ach, om uit te drijven en het vertrek voor te bereiden is het een prima oord. 

We sluiten de avond af met een pilsje en een Spaanse koffie en stellen vast dat we een 

geweldige reis hebben gehad.  

 

 

 

 

 

 

 

En dit was dan het reisverslag van de reizende reporter, Cuba 19 juni - 12 juli 2013. 
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Vrijdag 12 juli 2013: Arkevliegtuig Holguin-Amsterdam  

Om 9.00 u. worden we bij het hotel opgehaald en we rijden in een uur naar het vliegveld 

van Holguin. Na het inchecken maken we onze laatste Cucs op en slaan flessen likeur en 

rum in. Dan kunnen we thuis het Cubaanse sfeertje een beetje vasthouden. Het vliegtuig 

dat vanuit Amsterdam moet komen landt op tijd, maar daarna gaat het toch wat langzamer 

dan gepland. Zeker ook het wachten in Cancun waar we een tussenstop maken valt wat 

lang. We lijken al een tijd op weg maar moeten de grote overtocht nog gaan maken. Toch 

vertrekken we ook daar redelijk op tijd zodat verwacht mag morgen dat we morgen rond 

9.00 u. zullen landen.  

   

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Zaterdag 13 juli 2013: weer thuis, Epiloog 

Natuurlijk weemoedig, omdat een unieke reis voorbij is; 2200 km. gereden en wel 1500 

foto's geschoten. Maar ook trots en opgetogen omdat we kunnen terugkijken op een reis 

die ontzettend mooi in elkaar zat en ons alle gelegenheid heeft geboden om te genieten 

en de dingen die we onderweg zagen op ons in te laten werken. 

We hebben op 10 verschillende plaatse overnacht en al terugdenkend doemt op elke plek 

een bijzondere herinnering op die onze ervaringen hier in Cuba karakteriseren: 

Havanna: de muzikantengroep met hun sonmuziek, 2 heren en een dame in het wit gekleed tijdens onze lunch op 
de 2e dag van ons verblijf. Een restaurantje, net buiten de oude stad, en dan meteen al zo authentiek.... De 

uitnodiging om te dansen die ik heb afgewimpeld vanwege de beschroomdheid die me overviel leek achteraf 
gezien toch wel te contrasteren met de vriendelijkheid en toeschietelijkheid die we daar ontmoet hebben. Zo 

leerden we de Cubanen kennen, zo hebben we er tijdens onze reis veel ontmoet..   

             
 

Vinales: De buurman van Tito, die op onze laatste avond zong vanuit zijn tenen en samen met Tito de meest 
dramatische liederen ten gehore bracht. Hij moest herhaaldelijk zijn keel schrapen; veel stemgeluid had hij 

eigenlijk niet, maar ritmisch begeleiden des te beter. Zijn borrelglaasje was zijn slaginstrument.  

                                           

 

Las Terrazas: Onze gids en natuurvorser die ons leerde luisteren naar het geluid van de nationale vogel van 
Cuba. Meer nog maakte hij indruk vanwege zijn vertrouwen in het project van Las Terrazas waar nieuwe 

mogelijkheden geschapen zijn op het gebied van wonen en  opleiding en het ecologisch gedachtengoed realistisch 
leek. Hij geloofde in iets voor zichzelf en voor de komende generaties!       
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Cienfuegos: de grasmaaier die met een zelf geconstrueerde grasmaaien, bestaande uit een plankje met 4 wieltjes 
en een mes eronder, een oneindig groot terrein  moest bewerken dat het strand omzoomde. Het contrast met onze 

elektrische maaiers die worden aangeschaft voor een paar vierkante meters grassprieten bracht ons tot 
bijzondere overpeinzingen. De lijdzaamheid van deze man maakte indruk op ons.  We waren ‘confused’; hebben er 

geen foto van. Maar wel van een deel van de ‘grasmat’  waar jongens aan het voetballen waren.  

 

 

Trinidad: Taxi Louis die in zijn rugzak op zijn kruiwagen een schrift bewaarde waarin hij allerlei gedichten had 
opgeschreven die hij componeerde over verre oorden. Zijn gedicht over Utrecht en de oude Gracht heef t hij aan 
ons voorgedragen. Zijn kennis over Nederland, de topografie en de historie was indrukwekkend. Die kwam niet 

van t.v.  en al helemaal niet van internet. Louis las veel en was geïnteresseerd in de grote wereld waarin we met 
zijn allen leven. Dat het zo'n belezen man was zou je niet denken als je hem in Trinidad zag rondlope met zijn 

kruiwagen met opschrift 'Taxi-Louis'.  

                                                                               

 

Camaguay: De natuurkundeleraar die vroeg of hij ons rond mocht fietsen om ons de historische gebouwen van de 
stad te laten zien. We hebben er geen gebruik van  gemaakt, helaas. We hadden zelf al een wandeling gemaakt en 

moesten verder. Maar toch.... . Alleen zijn korte presentatie was zo kenmerkend voor z ovelen hier in dit land. 
Goede opleiding, intellectueel geïnteresseerd en dan toch kiezen voor een baantje in het toerisme...... Waar kunnen 

ze hun kennis ten gelde maken? Alleen de cucs van de toeristen lijken ertoe te doen......  
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Santiago de Cuba: Joel, die ons op sleeptouw heeft genomen en de volkswijk Tivoli heeft laten ondergaan. Zijn 
woorden : " het is geen paradijs" waren veelbetekenend. Tegelijkertijd liet hij zien hoe hij zelf omging met het 

leven: ' kansen grijpen en kwinkslagen maken naar een frivole levensstijl. ' We waren Joel weer net zo snel kwijt 
als dat we hem gevonden hadden. Jammer, we hadden hem graag bedankt en nog wat gegeven. We wisten niet 

waarom hij niet meer op kwam dagen, inmiddels hadden we begrepen dat er ontelbare redenen konden zijn.  
 

                                          

 

Baracoa: Ronaldo, de man die ons ontving en later bediend heeft in de paladaro waar wij de enige gast waren. 
Toch was het restaurant volgens hem het beste van Baracoa en de lobster die hij ons adviseerde de beste van heel 
Cuba. De meeste trots straalde hij echter uit toen hij ons zijn eigengemaakt soep serveerde: geen kippensoep maar 

'soep van ' schweinekotelleten'. Ronaldo geloofde in zijn product en  de stappen die hij in zijn carrière had 
genomen. Hij liet zich niet van de wijs brengen door het geringe aantal bezoekers overtuigd dat hij leek van het 

feit dat de paladaro waar hij werkte ' de beste' was die er in Baracoa te vinden was.  
 

                                                                

 

Caio Saetia: Ricardo, onze chauffeur van de jeep waarmee we de safaritocht maakte in de namiddag over het 
eiland. Hij beleefde zoveel plezier aan zijn werk, dat hij de tocht waarschijnlijk ook gemaakt zou hebben als de 

jeep leeg zou zijn geweest. Hij genoot van de fauna alsof hij alles voor de eerste keer zag. De volgende dag zagen 
we dat hij wel 200 kinderen moest gaan begeleiden bij hun educatief uitstapje over het eiland. Hij lijkt volgens 
ons uitstekend in staat om bij deze kinderen een goed fundament te kunnen leggen voor hun fascinatie voor de 

natuur.                                           
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Guardelavaca: Het winkeldametje dat er al meer dan 10 jaar  souvenirs verkoopt  en een 
salaris verdient van de staat. Inmiddels weten we wel dat dat geen vetpot is. Ze ziet er 

dagelijks gasten, groot en klein, genieten in een weldadige omgeving en zelf heeft ze al 10 
jaar de taak om armbanden te verkopen of de boeken va n Che Guevara. Wat zou ze zelf 

vinden van zijn ideeën en de Cubaanse revolutie? Een ding was duidelijk: ze was 
dienstbaar, actief en vriendelijk en gaf op een charmante wijze vorm aan persoonlijk 

contact. Aan haar wilde ik mijn laatste spulletjes geven di e ik kwijt kon en de 2 badlakens 
die ik haar schonk deden bij haar de tranen in haar ogen opwellen.  

 

En tot slot: Die ontelbare Cubanen, die ons onderweg op elke hoek van de straat  de weg hebben gewezen. Steeds 
welwillend en charmant deden zij jun stinkende best om ervoor te zorgen dat we altijd weer keurig netjes op de 

plaats van bestemming zijn angekomen…..  

                               
 

                                  

 

Het toerisme in Cuba kent veel dimensies en laat ons als toerist na een reis van 

ruim 3 weken een schat aan ervaringen na waar we nog lang op kunnen teren.  

 

IJsselstein, zomer 2013 

 

 

 

     


