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Rondreis 14 dagen met huurauto door Cuba  

Tijdens deze fly-drive heb je voldoende tijd om te 
ontspannen en te genieten van al het moois dat Cuba 

te bieden heeft.  
Deze autorondreis is ideaal voor de reiziger die het 

authentieke Cuba wil ervaren en tegelijkertijd de 
belangrijkste toeristische attracties wilt zien.  
Doordat je zelf door Cuba rijdt, kun je zelf bepalen waar 

je stopt en wat je wilt bezoeken.  
Tijdens deze 14-daagse reis hoef je niet te stressen  

om op tijd op de volgende locatie te komen. Alleen op 
dag 6 en 8 dien je 's ochtends de veerboot te halen! 

Koloniale architectuur vind je in Havana, Cienfuegos en 
Trinidad. In Santa Clara leer je meer over de 
geschiedenis van de Cubaanse revolutie.  

Op Cayo Levisa kun je heerlijk ontspannen op het strand. 

 
 
Dag 1 Aankomst Havana 

Jouw autorondreis start in de levendige hoofdstad van Cuba, Havana. We kunnen je bij aankomst 
ophalen op de luchthaven om je naar je accommodatie te brengen (optionele transfer).  
 
Dag 2 Havana 

Voor een bezoek aan het oude Havana heb je geen auto 

nodig. De straten van het prachtige oude stadscentrum zijn 
autovrij. Dit komt omdat de straten te smal zijn voor auto's.  
In de jaren 60 was er daarom het plan om het centrum om te 

bouwen en toegankelijk te maken voor auto's, maar gelukkig 
is dit nooit gebeurd. Vandaag de dag is La Habana Vieja de 

grootste koloniale oudstad in Latijns-Amerika. Struin door de 
smalle straten en laat je betoveren door Havana's charme. 
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Dag 3 Havana - Viñalis 

Deze dag start met een informatiebijeenkomst met één van onze lokale medewerkers. Je ontvangt  
meer informatie over jouw reisschema, het ophalen van de huurauto en tips over het rijden op Cuba.  

De huurauto kun je om 10:00 uur ophalen, zodat je genoeg tijd hebt om richting het westen van Cuba  
te rijden. Onderweg kom je langs verschillende nationale parken, botanische tuinen en mooie steden.  

Je kunt bijvoorbeeld stoppen bij de orchideeëntuin en waterval van Soroa. Beide liggen op ongeveer  
10 minuten rijden van de snelweg. Je overnacht in Viñales. 
 

Dag 4 Viñalis 

Er zijn voldoende dingen te doen in en rondom Viñales. Zo kun je gaan wandelen, paardrijden, 

sightseeing of een bezoek brengen aan de labyrint grotten van St. Tomas. Mocht je liever willen 
ontspannen aan het strand, dan kun je naar Cayo Jutias rijden. Wil je wat verder rijden, dan is een 

bezoek aan het afgelegen Mil Cumbres nationale park in La Güira de moeite waard.  
Che Guevara hield zich in dit gebied schuil tijdens de Cuba crisis in 1961. 
 

Dag 5 Viñalis 

Vandaag kun je bijvoorbeeld een bezoek brengen aan een tabaksboer of de grot Cueva del Indio.  

De mooiste wandeling door de Viñales vallei is de 3-uur durende „Coco Solo Palmarito“. Tijdens deze 
wandeling door de groene vallei zie je tabaksboeren aan het werk, kom je langs kleine grotten en  
zie je de beroemde kalkstenen rotsformaties "Mogotes" van dichtbij. 
 
Dag 6 Viñalis – Cayo Levisa 

Vandaag zul je de dag vroeg starten. De veerboot naar Cayo Levisa 
vertrekt om 10:00 uur vanaf Palma Rubia. Als je de boot niet wilt missen, 

vertrek dan uiterlijk om 08:30 uur uit Viñales. De huurauto kun je bewaakt 
parkeren op de pier. Op het eiland zijn geen straten of auto's.  
 

Dag 7 Cayo Levisa 

Dit is één van de weinige plekken op Cuba voor een heerlijke 

strandvakantie, ver van alle drukte.  
Er zijn geen all-inclusive faciliteiten, maar het hotel biedt een verblijf  

in charmante bungalows aan op basis van volpension.  
Geniet van de rust en wandel rondom het kleine eiland.  
De specialiteit van het restaurant van het hotel is vis. 

 
Dag 8 Cayo Levisa - Cienfuegos 

De veerboot vertrekt om 09:00 uur. Je komt rond 09:30 aan op het vasteland van Cuba, waar je verder 
kunt rijden in de richting van centraal Cuba. Het is een lange dag in de auto naar Cienfuegos (ca. 
400km) 

dus het beste is om geen andere activiteiten in te plannen. Neem de snelweg A4. 
 
Dag 9 Cienfuegos - Trinidad 

Er staat vandaag slechts een mooie korte rit langs de kust naar Trinidad op het programma. 

Onderweg kun je stoppen bij de botanische tuinen van Cienfuegos. Wanneer je naar het nationale 
park Topes de Collantes wilt rijden, neem dan de weg via Trinidad. Het is niet mogelijk om op de 
Cumanayagua weg  

van Cienguefos naar Topes de Collantes te rijden met een normale auto.  
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Dag 10 Trinidad 

In de omgeving van Trinidad zijn er talrijke mogelijkheden 

om de dag te besteden. Je kunt gaan zwemmen in de 
helderblauwe zee, wandelen door het prachtige authentieke 

Trinidad of in 30 minuten naar het nationale park Topes de 
Collantes rijden. De beroemdste wandeling daar heet 
"Guanayara". Tijdens deze wandeling van 3 uur volg je de 

Rio Melidioso rivier naar een waterval. Vergeet je 
badkleding niet mee te nemen! Heb je 's avonds nog energie 

over? Geniet dan van live-muziek in het centrum van 
Trinidad of ga naar de disco Ayala. 
 
 
 

Dag 11 Trinidad 

Nog een dag ter vrije besteding rondom Trinidad. Breng een bezoekje aan de bekende slaventoren  

ten oosten van Trinidad. Vanaf deze toren heb je een prachtig uitzicht over de Valle de los Ingenios  
en je leert meer over de suikerproductie en slavernij uit de koloniale periode. Wanneer je nog wat 
verder richting het oosten rijdt, kom je na ongeveer 60 km uit bij de stad Sancti Spiritus. Deze 

belangrijke religieuze stad voor de Cubanen is ook een bezoekje waard. Je overnacht wederom in 
Trinidad. 
 
Dag 12 Trinidad – Santa Clara 

Op de kaart ziet het er aanlokkelijk uit om vanaf Trinidad via Topes de Collantes en Manicaragua naar 
Santa Clara te rijden. Deze weg is echter in erg slechte staat (gaten in de weg), waardoor het geen 
aan te raden route is. Sneller, comfortabeler en veiliger is het om via Faro Luna te rijden. Bij aankomst 

in Santa Clara kun je nog een bezoek brengen aan het Che Guevara monument. 
 

Dag 13 Santa Clara – Havana 

Via de snelweg rijd je gemakkelijk terug naar de hoofdstad Havana. 's Middags dien je de huurauto 

weer in te leveren. Wanneer je nog tijd over hebt, kun je één van de vele musea van Havana 
bezoeken, naar een Tropicana show of eindig je avond met een cocktail in één van de vele barretjes.  
 

Dag 14 Vertrek 

Na twee weken door West- en Centraal-Cuba eindigt vandaag jouw autorondreis.  

Indien gewenst, kunnen we je naar het vliegveld brengen (optionele transfer).  
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Hotel Pinar del Rio 

Het hotel is gelegen op het kleine eilandje Cayo Levisa ten noorden van de provincie Pinar del Rio.  
Vanaf Palma Rubia ben je in circa een half uur met de boot op het eiland. Er zijn hier ook prachtige 

mogelijkheden om te duiken! Het hotel beschikt over 35 kamers in bungalowvorm en daarnaast zijn  
er nog 20 blokhutten met uitzicht op zee.  

 

   

 
 
 

 
Privéaccommodatie - Casas particulares 

Een casa particular op Cuba is een privéaccommodatie, vergelijkbaar met een pension. Je huurt op 
deze manier een kamer bij Cubanen thuis. De meeste kamers liggen in hetzelfde huis als de 
accommodatie van de verhuurder. Zo krijgen de gasten een goed inzicht in het dagelijkse leven van 

gastvrije Cubanen.  
Bij ons boek je het verblijf op basis van logies en ter plaatse kan in overleg besproken worden om half-  

of volpension bij te boeken. We raden het aan om een typische Cubaanse maaltijd te proberen. 
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De kameruitrusting voldoet aan toeristische standaarden en is van goede kwaliteit. Over het algemeen 

zijn er 2 tot 3 tweepersoonskamers per casa particular. Deze zijn uitgerust met een 2 persoonsbed of  
2 éénpersoons-bedden, een eigen badkamer en een kledingkast. Faciliteiten zoals airconditioning, 

ventilator of TV zijn normaal gesproken aanwezig, maar het kan verschillen per kamer.  
 

       
 

       
 

 

 
                  economico - kleine auto                           medio - middelgrote auto 

 

  
 

      airconditioning & radio                          airconditioning & radio 
      voor 2 - 3 personen                                     voor 3 - 4 personen 

      2 grote koffers              2 grote & 2 kleine koffers 
      bijv: Peugeot 206               bijv: Skoda Fabia Sedan 
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