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Med Fågelguidning AB til det spændende Cuba. 
 
I 2 uger skal vi besøge Cuba, landet på den største ø af de Store Antiller. Her oplever vi 
Caribiens charme og historie samtidig med en varieret natur med skov, strand og det store 
naturområde Zapata Swamp. Vi vil fokusere på at se alle de mulige endemiske arter og de 
mange Caribiske specialiteter, og vi slutter rejsen med en guidet rundtur i den spændende 
hovedstad Havana. 
Rejsen begynder i lufthavnen i Havana, hvorfra vi kører direkte til vores første hotel i 
Viñales. Derefter besøger vi den ferieøen Cayo Coco nord for hovedøen, med nogle 
fantastiske strande og mange spændende fugle vi skal se. Herfra til naturreservatet La 
Belen i den centrale del af landet inden vi besøger Zapata Swamp med blandt andet 
verdens mindste fugl Bee Hummingbird. Rejsen slutter med en guidet rundtur i Havana med 
mange historiske og kulturelle seværdigheder. 
På hele rejsen kører vi i vores egen bus og vi har en engelsktalende cubansk turistguide 
med os. På alle fuglelokaliteter har vi desuden lokalkendte fugleguider, som er specialister i 
netop deres område. 
Turen tilrettelægges så alle kan være med og både nybegyndere og mere erfarne kan få et 
højt udbytte. 
Vi forventer at se over 150 fuglearter, herunder mulighed for 27 endemiske arter og 
yderligere 20 som kun findes i Caribien. Glæd dig til verdens mindste fugl Bee Hummingbird, 
den lille charmetrold Cuban Tody, Cubas nationalfugl Cuban Trogon og mange andre 
spændende Caribiske fugle samt en lang række nordamerikanske vintergæster. 
 
 
 

Program 
 
 

Dag 1 (19. marts) 
 
Rejsen begynder i lufthavnen i Havana 
(José Marti International Airport) om 
eftermiddagen (afhængig af valg af 
flyrejse). 
Vi hjælper gerne med at finde flybilletter.  
 
Vi kører direkte til Hotel Los Jazmines i 
Viñales (ca 2½ time). 
 
Mulige arter i dag: 
Afhængig af ankomsttidspunkt vil der 
være mulighed for at stifte bekendtskab 
med de første cubanske arter som f.eks. 
Zenaida Dove, Northern Mockingbird, 
Grey Kingbird og Greater Antillean 
Grackle. 
 

 
Cuban Trogon klædt i landets nationalfarver (DB) 
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Dag 2 (20. marts) 

 
Inden morgenmaden kan vi se efter Red-
legged Thrush og Cuban Green 
Woodpecker mv i hotellets have. 
Efter en kort køretur går vi ad en sti 
gennem et afvekslende landskab, hvor vi 
blandt mange andre arter kan se Cuban 
Solitaire og Cuban Grassquit. 
Om eftermiddagen kører vi til en 
nærliggende sø, hvor vi kan se Olive-
capped Warbler og mange vandfugle. 
Overnatning på Hotel Jazmines. 
 

 
Cuban Green Woodpecker (CAL) 

 
Mulige arter i dag: 
Morgen: Red-legged Thrush, Cuban 
Blackbird, Cuban Green Woodpekcer, 
Scaly-naped Pigeon, Cuban Bullfinch. 
Formiddag: Cuban Solitaire, Red-legged 
Honeycreeper, West Indian Woodpecker, 
Yellow-headed Warbler, Cuban Grassquit, 
Cuban Pygmy Owl, Cuban Tody. 
Eftermiddag: Olive-capped Warbler, 
Neotropic Cormorant mv. 
 
 
 

Dag 3 (21. marts) 
 
I dag kører vi til den lille ø Cayo Coco ud 
for Cubas nordlige kyst. Det er rejsens 
længste kørsel, som varer det meste af 
dagen. Vi gør enkelte stop, hvor vi har 
mulighed for at se nogle fugle undervejs. 
Forbindelsen til øen er via en lang 
dæmning, hvor der kan være mange 
vadefugle og hejrer af flere arter. Vi ser 
hvad vi kan fra bussen, men det er svært 
at stoppe på dæmningen. Vi vil senere få 
mulighed for at se de samme arter igen. 
På Cayo Coco bor vi på det 4-stjernede 
turisthotel Sol Cayo Coco. 
 

 
Roseate Spoonbill 

 
Mulige arter i dag: 
Northern Harrier, Turkey Vulture, 
American Flamingo, Roseate Spoonbill, 
flere arter af hejrer, bl.a. Reddish Egret. 
 
 
 

Dag 4 (22. marts) 
 
Efter gårsdagens lange køretur tilbringer vi 
morgenen i nærheden af hotellet. Vi 
besøger en drikkeplads, hvor mange fugle 
kommer forbi, heriblandt Key West Quail-
Dove, Painted Bunting og mange andre. I 
området ser vi også efter den nordlige 
race af Zapata Sparrow og her er mange 
nordamerikanske sangere som f.eks. 
Cape May Warbler. 
Om eftermiddagen besøger vi Cayo 
Guillermo, som er det bedste sted at se 
Bahama Mockingbird. Her er også mange 
vadefugle og ofte en flok af American 
Flamingo. 
 

 
Cuban Vireo (DB) 

 
Mulige arter i dag: 
Key West Quail-Dove, Painted Bunting, 
Zenaida Dove, Western Spindalis, La 
Sagra’s Flycatcher, Loggerhead Kingbird, 
Oriente Warbler, Zapata (Cuban) Sparrow, 
Bahama Mockingbird, Clapper Rail, Sora, 
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Northern Crested Caracara, mange 
nordamerikanske småfugle og vadefugle. 
 
 
 

Dag 5 (23. marts) 
 
Om morgenen kører vi til Cayo Paredon 
Grande, som er det bedste sted at se 
Thick-billed Vireo og Cuban Gnatcatcher. 
Her er også gode muligheder for mange 
andre arter som f.eks. Mangrove Cuckoo. 
Eftermiddagen bruger vi ved et 
vådområde, som i virkeligheden er et 
renseanlæg for spildevand. Disse steder 
er ofte gode fuglesteder, og dette er 
absolut ingen undtagelse. Target-arten er 
West Indian Whistling Duck, men her er 
også mange andre fugle at se på. 
 

 
Cuban Emerald (CAL) 
 
Mulige arter i dag: 
Thick-billed Vireo, Cuban Vireo, Cuban 
Gnatcatcher, Mangrove Cuckoo, Piping 
Plover, West Indian Whistling Duck, Mag-
nificent Frigatebird, Great Lizard Cuckoo, 
Cuban Tody, Cuban Bullfinch. 
 
 
 

Dag 6 (24. marts) 
 
Efter morgenmaden kører vi til Camaguey, 
hvor frokosten indtages. Derefter er der 
kun en kort køretur til reservatet La Belen 
syd for Najasa. Undervejs kan vi se 
Loggerhead Kingbird, Cuban Crow og 
Cuban Amazon. Efter ankomst er der tid til 
at se på fugle i omegnen. 
Vores hotel Finca La Belen er lidt mere 
enkelt end de andre hoteller vi bruger, 
men det er det absolut bedst beliggende i 
forhold til fuglene. 
 

 
Cuban Pygmy Owl (CAL) 

 
Mulige arter i dag: 
Loggerhead Kingbird, Cuban Crow, Cuban 
Amazon, Cuban Pygmy Owl 
 
 
 

Dag 7 (25. marts) 
 
Efter morgenmaden går vi ad en sti inde i 
La Belen reservatet. Vores lokale guide 
kender også de mange sommerfugle, der 
findes her. Her er vores bedste mulighed 
for arter som Giant Kingbird og Cuban 
Parakeet. Gundlach’s Hawk findes også i 
området, men det er den sværeste af de 
endemiske arter, og den kræver lidt held. 
Om eftermiddagen går vi i området nær 
vores hotel, hvor vi bland andet har 
mulighed for Northern Jacana. 
 

 
Fernandina’s Flicker (DB) 

 
Mulige arter i dag: 
Giant Kingbird, Cuban Parakeet, Plain 
Pigeon, Cuban Palm Crow, Fernandina’s 
Flicker, Gundlach’s Hawk, Cuban 
Emerald, Limpkin, Northern Jacana og 
Purple Gallinule. 
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Dag 8 (26. marts) 
 
Med tid til flere stop undervejs kører vi nu 
til Playa Larga. Byen ligger godt i forhold 
til de mange lokaliteter i Cubas bedste 
fugleområde, den fantastiske Zapata 
Swamp. 
Allerede når vi ankommer til Hotel Playa 
Larga er der fugle at se på. I hotellets 
have ses White ibis, Killdeer og Yellow-
crowned Night Heron, Great Lizard 
Cuckoo og mange Cuban Amazon samles 
ofte her inden de flyver til overnatning i 
nærheden. 
 

 
Cuban Amazon (DB) 

 
Mulige arter i dag: 
Eastern (Cuban) Meadowlark, American 
Kestrel, Broad-winged Hawk, Great Lizard 
Cuckoo, Cuban Oriole, Cuban Amazon, 
White Ibis, Killdeer, Yellow-crowned Night 
Heron. 
 
 
 

Dag 9-12 (27. marts - 30. marts) 

 
Vi er nu i Cubas bedste fugle-område og 
vi har fire hele dage til at udforske det. Her 
har vi gode mulighed for at se de sidste 
specialiteter som Zapata Wren, Blue-
headed Quail-Dove og Bee Hummingbird. 
Vi har også chancen for at følge op på så 
godt som alle andre arter vi måtte have 
misset tidligere. 
Vores lokale guide lægger programmet ud 
fra sit kendskab til aktuelle forekomster og 
vores ønsker. 
Vi besøger bl.a. disse lokaliteter: 
-Den tørre skov i nærheden af landsbyen 
Bermejas, hvor vi ser efter Blue-headed 
og Grey-headed Quail-Dove. Her er også 
Bare-legged Owl og Fernandina’s Flicker. 

-Tør skov omkring landsbyerne Soplillar, 
La Majagua og Los Sábalos hvor Bee 
Hummingbird er første target. Her er også 
Quail-Doves (alle fire cubanske arter er 
mulige) og mange nordamerikanske 
sangere, vireoer, tangarer og drosler. 
-En tidlig morgen ser vi Cuban Nightjar og 
fortsætter ud i sumpen. Her ser vi efter 
Zapata Wren, som kun findes i denne 
sump. Den vestlige race af Zapata 
Sparrow og Spotted Rail kan vi også se 
her. 
 

 
Zapata Sparrow (DB) 

 
Den sidste endemiske art skal vi ikke 
forvente at se. Zapata Rail ses yderst 
sjældent (med års mellemrum) og 
stemmen kendes ikke. Den findes her og 
hvis vi er helt usandsynligt heldige …  
-La Salinas, hvor salt-lagunerne rummer 
mange vadefugle, Roseate Spoonbill, 
Wood Stork, American Flamingo, 
Magnificent Frigatebird, diverse hejrer og 
to arter pelikaner samt Cuban Black 
Hawk. 
 

 
Cuban Oriole (CAL) 

 
Mulige arter i dag: 
Blue-headed Quail-Dove, Grey-headed 
Quail-Dove, Plain Pigeon, Zapata Wren, 
Zapata Sparrow, Bee Hummingbird, Cu-
ban Tody, Cuban Trogon, Cuban Para-
keet, Cuban Amazon, Fernandina’s 
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Flicker, Bare-legged Owl, Stygian Owl, 
Cuban Pygmy Owl, Zapata Sparrow, Cu-
ban Nightjar, Spotted Rail, Yellow-
breasted Crake, Sora, Cuban Black Hawk, 
Brown Pelican, American White Pelican, 
Anhinga, Double-crested Cormorant, 
Wood Stork, Roseate Spoonbill, Clapper 
Rail, Limpkin, Wilson’s Plover, Least 
Sandpiper, Short-billed Dowitcher, Willet, 
Royal Tern, Cuban Vireo, West Indian og 
Cuban Green Woodpecker, Tawny-shoul-
dered og Red-shouldered Blackbird, Cu-
ban Oriole, Yellow-headed Warbler, Red-
legged Thrush, Cuban Martin, Antillean 
Palm Swift, Cuban Pewee, La Sagra’s Fly-
catcher, Cuban Bullfinch foruden mange 
nordamerikanske vadere og spurvefugle. 
 

 
Zapata Wren (DB) 
 

Dag 13 (31. marts) 
 
Efter morgenmaden kører vi til Havana, 
hvor vi spiser frokost. Der er også tid til 
sightseeing i den gamle bydel. 
Det er vores sidste aften sammen og vi 
spiser afslutningsmiddag på en god 
restaurant i Havana. 
Overnatning på Hotel Inglaterra i den 
gamle bydel (eller et tilsvarende hotel). 

 
Cape May Warbler 
 

Mulige arter i dag: 
Undervejs og i byen ser vi de almindelige 
arter som f.eks. Greater Antillean Grackle, 
Common Ground Dove, Northern 
Mockingbird og American Kestrel. 
 
 
 

Dag 14 (1. april) 
 
Om formiddagen tager vi igen på guidet 
sightseeing i Havana. 
Frokost og afgang til lufthavnen afhænger 
af valgt flyafgang.  
 

 
Common Ground Dove  



Rejsen  Korte facts  

 

Rejsens pris: 33.600 SEK 
(ca. 24.275 DKK). 
 
Tillæg for enkeltværelse: 2.400 SEK 
(ca. 1.730 DKK). 
Depositum:  4.800 SEK 
(ca. 3.450 DKK). 
 
Priser i DKK er vejledende (kurs 21/08 2020). 
 

Depositum betales ved tilmelding. 
Restbeløbet betales senest 60 dage før 
startdagen. 
 
Dette indgår i rejsen: 

• Danske rejseledere, Mads & Tina Elley 

• Engelsktalende cubansk turistguide 

• Lokale ekspert fugle-guider  

• Delt dobbeltværelse (enkeltværelse 
muligt mod tillæg) 

• Helpension (vær opmærksom på at 
frokost (lunch) ikke er inkluderet på 
dag 3 og dag 8 men skal købes på 
stedet). 

• Al transport i Cuba 

• Alle entreer i parker og seværdigheder 

• Vand på flaske 

• Anbefalede drikkepenge på hele rejsen 

• Fugleliste og turrapport 
 
Dette indgår ikke i rejsen: 

• Flyrejse til og fra Cuba / Havana 

• Visum 

• Personlig rejseforsikring. Vær 
opmærksom på at ved indrejse skal 
man kunne fremvise dokumentation for 
rejseforsikring 

• Personlige udgifter 

• Øvrige drikkevarer 
 
Flere oplysninger om vilkårene for denne rejse 
findes i Fågelguidning AB rejsebetingelser på 
hjemmesiden: 
https://fagelguidning.se/resevillkor-2/ 
 

  
Rejselederne taler dansk, engelsk og en del 
svensk. 
 
I Cuba har man to valutaer. Som udlændinge 
bruger vi CUC (Cuba Convertible Peso) som 
har samme værdi som US Dollar. I skrivende 
stund er 1 CUC = 6,28 Danske Kr / 8,65 
Svenske Kr / 0,84 Euro (= kursen på USD). 
Visa og MasterCard har en begrænset 
anvendelse. Ofte accepteres de på større 
hoteller men de fleste butikker, restauranter, 
mindre hoteller osv tager kun imod kontanter. 
Vær også opmærksom på, at et gebyr på 3% 
er normalt ved både køb og kontanthævning. 
Amerikanske kort (American Express, Diners 
mv OG Visa/Master fra amerikanske banker) 
accepteres normalt ikke. 
Spørg din bank om dit kort kan bruges i Cuba. 
Hæveautomater (ATM) findes i de større byer 
og i lufthavnen. Vær opmærksom på, at 
mange banker opkræver et gebyr. 
Det anbefales at medbringe Euro. USD kan 
normalt også veksles men det anstrengte 
forhold mellem de to lande kan give 
problemer. 
 
Anbefalede drikkepenge indgår i rejsens pris. 
Man er naturligvis velkommen til at supplere 
efter ønske. 
 
Cuba er 5-6 timer efter Dansk tid (uddybes 
under ”Tidszone” længere nede). 
 
OBS: I Cuba anvendes både 110V og 220V. 
Danske /svenske stik passer ikke alle steder. 
Brug en adapter til nordamerikanske stik (2 
flade stikben). 
 
Marts-april er i den tørreste del af året med 
kun enkelte byger. Temperaturen om natten er 
15-20 grader, om dagen 25-30 grader. Luften 
er tør, så varmen er ikke ubehagelig. 
 
Vi forventer at se mere end 150 arter, heraf 27 
endemiske for Cuba og 20 nær-endemiske. 
En god field guide er vigtig da mange arter er 
ukendte i Europa. Rejselederen bruger den 
nyeste: G. Kirwan m.fl. Birds of the West 
Indies (2019). Da litteraturen er engelsk, 
bruger vi engelske fuglenavne. 
Fugleliste udleveres første dag og opdateres 
dagligt. Efter rejsen modtager du en mere 
udførlig turrapport. 

 

   

 

https://fagelguidning.se/resevillkor-2/
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Rejsedag Destination/områder 

Dag 1  –  19/3 
Rejsen begynder i lufthavnen i Havana. 
Kørsel (ca 2½ time) til Hotel Jazmines i Viñales (2 nætter). 

Dag 2  –  20/3 
Formiddag: Til fods i fuglerigt område i Viñalesdalen. 
Eftermiddag ved en nærliggende sø. 

Dag 3  –  21/3 
Rejsens længste køredag. Ca 9 timer inkl. pauser til Cayo Coco. 
Hotel Sol Cayo Coco (3 nætter). 

Dag 4  –  22/3 
Formiddag ved drikkeplads nær vores hotel. 
Eftermiddag: Kort kørsel til Cayo Guillermo. 

Dag 5  –  23/3 
Formiddag: Cayo Paredon Grande. 
Eftermiddag: Vådområde ved rensningsanlægget. 

Dag 6  –  24/3 
Kørsel til La Belen Reserve ved Najasa. Frokost i Camaguey. 
Tid til birding efter ankomst. Hotel: Finca La Belen (2 nætter). 

Dag 7  –  25/3 
Formmiddag: I La Belen reservatet. 
Eftermiddag: Området nær vores hotel. 

Dag 8  –  26/3 
Kørsel til Playa Larga, ca 6 timer inkl. stop for at se på fugle. 
Hotel Playa Larga (5 nætter). 

Dag 9 - 12 
 

 27/3 - 30/3 

Området i og omkring Zapata Swamp. Vi forventer at besøge: 
Skovene ved Bermejas, Soplillar, La Majagua og Los Sábalos. 
Salt-lagunerne ved La Salinas. 
Selve sumpområdet Zapata Swamp. 

Dag 13  –  31/3 
Evt. birding nær hotellet om morgenen. 
Kørsel til Havana, frokost i byen, sightseeing, afslutningsmiddag. 
Hotel Inglaterra i den gamle bydel. 

Dag 14  –  1/4 
Formiddag: Sightseeing. 
Eftermiddag: Til lufthavnen, afhængigt af valgte fly. 
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I Havana er de gamle amerikanerbiler stadig en del af gadebilledet (CAL) 

 

 

Generelt om rejsen. 
Ovenstående program beskriver hvad der 
sker på de forskellige dage. Dette er 
omtrentligt, idet der undervejs kan 
forekomme ændringer og justeringer 
afhængig af vejret, fuglenes forekomst 
eller andre uforudsete forhold. Alle 
ændringer gøres for at deltagerne skal få 
det bedst mulige udbytte af rejsen. 
 

 
Nær Viñales (CAL) 
 

At rejse i Cuba er en oplevelse i sig selv. 
Landet har en rig historie og den caribiske 
stemning er ikke til at tage fejl af. Vejnettet 
er generelt godt, men visse steder er 
vejene ikke af europæisk standard. På de 
to lange strækninger (dag 3 og dag 8) er 
der indlag strække-ben-pauser og især på 
dag 8 er der også tid til at se på fugle 
undervejs. 

Havana har moderne kvarterer men i den 
gamle bydel oplever vi det typiske Havana 
med kolonitidens bygninger og de 
efterhånden noget slidte amerikanerbiler. 
Befolkningen er generelt meget venlig og 
imødekommende, men sproglige barrierer 
gør det ofte vanskeligt at kommunikere, 
især i landområderne. 
Vi kommer til at opleve en varieret natur 
og kan regne med mange store 
naturoplevelser. 
 
Flyrejsen. 
Vær opmærksom på at flyrejsen ikke 
indgår i rejsens pris. Der er forskellige 
muligheder for at flyve til Havana. 
Inden du booker din flyvebillet, bør du 
kontrollere hos Fågelguidning AB hvilke 
tider der gælder, og om der er nogen 
ændringer. 
Mødestedet bliver ankomsthallen i 
lufthavnen i Havana (Aeropuerto 
International José Martí). Det er her rejsen 
begynder ligesom den slutter i samme 
lufthavn. Hvis du vælger samme flyvninger 
som rejselederen, kan vi mødes i Kastrup, 
og rejselederen er gerne behjælpelig med 
indtjekning, hvis du ønsker det. Aftal i 
givet fald dette på forhånd. Det samme 
gælder naturligvis ved hjemrejsen fra 
Cuba. 



 
 

 
Copyright © Fågelguidning AB – 2018-2019 

I skrivende stund er de nøjagtige flytider 
ikke tilgængelige. Endeligt mødetidspunkt 
udmeldes så snart det kendes. 
Vær opmærksom på, at ved fly fra USA, 
også selv om det kun er en 
mellemlanding/ flyskift, gælder særlige 
regler for indrejse i Cuba. 
 
Bagage. 
På flyvningen til Havana er du selv 
ansvarlig for at overholde flyselskabets 
regler. Det samme gælder ved 
hjemrejsen. Det er vigtigt at du 
kontrollerer, hvad der gælder for dit valgte 
flyselskab, da selskabernes regler 
varierer. Du er også selv ansvarlig for at 
overholde reglerne for told og indførsel af 
varer. 
Vi anbefaler at pakke kikkert, fotoudstyr, 
ladere, medicin og andet uundværligt i 
håndbagagen. Det er som regel bedre 
beskyttet i håndbagagen og hvis kufferten 
bliver forsinket, mangler du ikke kikkert mv 
som du skal bruge hver dag på rejsen. 
Undervejs er der plads i bussen, men vi 
henstiller til at omfanget af bagage 
begrænses. Det er en god ide at 
medbringe en mindre taske til det 
nødvendige på de daglige udflugter. 
 

 
Mangroven ser vi på Cayo Coco (CAL) 

 
Pas og visum. 
Kontroller i god tid reglerne for indrejse til 
Cuba. Vær opmærksom på passets 
gyldighed, ofte kræves at passet er gyldigt 
et antal måneder efter indrejse. 
Vær også opmærksom på reglerne for 
visa. I skrivende stund (juli 2020) skal EU-
borgere have visum for indrejse i Cuba. 
Du er selv ansvarlig for 
visumansøgningen, men rejselederen 
assisterer gerne med telefonisk vejledning 
hvis du ønsker dette. 
 

Rejseforsikring. 
Du skal have en gyldig rejseforsikring for 
at deltage i rejser, som Fågelguidning AB 
arrangerer. Mange har den sammen med 
den almindelige familie-/indbo-/basis-
forsikring. Undersøg hvilken dækning du 
har hos dit forsikringsselskab. Hverken det 
gule danske sygesikringsbevis eller det 
blå europæiske gælder i Cuba. 
Vær opmærksom på, at ved indrejse i 
Cuba skal man kunne fremvise 
dokumentation for en gyldig 
rejseforsikring. 
 

 
Traditionelt landbrug i den centrale del af Cuba (CAL) 

 
Sundhed. 
Statens Serum Instituts anbefalinger om 
vaccinationer og forebyggelse af malaria 
kan læses her: 
https://rejse.ssi.dk/rejsevaccinationslande/c
/cuba#!/4week 
Vi anbefaler at du taler med din egen 
læge. 
Der er ikke Malaria i Cuba, men 
Denguefeber findes i hele landet, så det er 
vigtigt at beskytte sig mod myggestik. 
På hotellerne er hygiejnen generelt god og 
risikoen for smitte er lille. 
Personlig medicin pakkes bedst i 
håndbagagen. Det er altid en god ide at 
medbringe et lille rejseapotek med noget 
mod hovedpine/smerter, diarré og evt. 
allergier. Husk også beskyttelse mod den 
stærke middagssol samt myggebalsam. 
 
Hoteller. 
Vi bor på disse hoteller: 
 
21/3 - 23/3: Hotel Jazmina i Viñales: 
http://www.cubahotelreservation.com/hotel
.asp?hotel_code=scthorljazmines 
https://hotelhorizonteslosjazmines.com-
hotel.com/en/ 

https://rejse.ssi.dk/rejsevaccinationslande/c/cuba#!/4week
https://rejse.ssi.dk/rejsevaccinationslande/c/cuba#!/4week
http://www.cubahotelreservation.com/hotel.asp?hotel_code=scthorljazmines
http://www.cubahotelreservation.com/hotel.asp?hotel_code=scthorljazmines
https://hotelhorizonteslosjazmines.com-hotel.com/en/
https://hotelhorizonteslosjazmines.com-hotel.com/en/
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23/3 - 26/3: Hotel Sol Cayo Coco: 
http://www.cubahotelreservation.com/ho-
tel.asp?hotel_code=sctsmclubcayo 
https://www.hotelsolcayococo.com/ 
 
26/3 - 28/3: Finca La Belen: 
http://www.cubahotelreservation.com/ho-
tel.asp?hotel_code=sctecolabelen 
28/3 - 2/4: Hotel Playa Larga: 
http://www.cubahotelreservation.com/ho-
tel.asp?hotel_code=scthorplarga 
2/4 - 3/4: Hotel Inglaterra (eller lignende): 
http://www.cubahotelreservation.com/hotel
.asp?hotel_code=sctgcinglaterra 
http://www.hotelinglaterra-cuba.com/ 
Flere af hotellerne har wifi (ofte mod 
betaling), men forbindelsen kan være 
langsom og ustabil. 
 

 
Hotel Inglaterra i Havana (CAL) 
 
Mad og drikke. 
Fuld pension er inkluderet i rejsens pris. 
Bemærk dog at på de to køredage (dag 3 
og dag 8) er frokost ikke inkluderet (kan 
købes undervejs). 
Nogle morgener er vi tidligt ude og spiser 
morgenmad i felten. De fleste måltider 
indtages på hotellerne. Hvis der er noget 
du er allergisk overfor eller ikke spiser, så 
meddel os det i god tid inden rejsen. 
Drikkevarer på hoteller og restauranter er 
ikke inkluderet. Vin og øl er normalt 
tilgængeligt på de fleste hoteller og 
restauranter. 
 

 
Tobaksdyrkning nær Viñales (CAL) 

 
 
I hvilket tempo foregår rejsen? 
Rejsen er kategoriseret som A1, hvilket 
betyder at forhåndskendskab til Cubas 
fugle ikke er en forudsætning. Såvel 
nybegyndere som mere erfarne vil kunne 
få et højt udbytte af rejsen. 
Tempoet undervejs afpasses efter 
deltagernes ønsker. Du kan læse mere 
om kategoriseringen her: 
http://fagelguidning.se/wp-
content/uploads/2018/10/F%C3%B6rklarin
g-kunskap-och-tempo.pdf 
 
Klima. 
Marts og april byder generelt på solrigt 
vejr med behagelige temperaturer. 
Regntiden slutter i november, men enkelte 
byger kan forekomme. Det kan være 
varmt midt på dagen (max 30 gr) med 
behageligt lune aftener (min 15 gr). 
Luften er tør, så varmen er til at holde ud. 
 

http://www.cubahotelreservation.com/hotel.asp?hotel_code=sctsmclubcayo
http://www.cubahotelreservation.com/hotel.asp?hotel_code=sctsmclubcayo
https://www.hotelsolcayococo.com/
http://www.cubahotelreservation.com/hotel.asp?hotel_code=sctecolabelen
http://www.cubahotelreservation.com/hotel.asp?hotel_code=sctecolabelen
http://www.cubahotelreservation.com/hotel.asp?hotel_code=scthorplarga
http://www.cubahotelreservation.com/hotel.asp?hotel_code=scthorplarga
http://www.cubahotelreservation.com/hotel.asp?hotel_code=sctgcinglaterra
http://www.cubahotelreservation.com/hotel.asp?hotel_code=sctgcinglaterra
http://www.hotelinglaterra-cuba.com/
http://fagelguidning.se/wp-content/uploads/2018/10/F%C3%B6rklaring-kunskap-och-tempo.pdf
http://fagelguidning.se/wp-content/uploads/2018/10/F%C3%B6rklaring-kunskap-och-tempo.pdf
http://fagelguidning.se/wp-content/uploads/2018/10/F%C3%B6rklaring-kunskap-och-tempo.pdf
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Havana (foto CAL) 
 
Påklædning. 
I naturen er det altid bedst med tøj i 
afdæmpede farver. Vi forventer 
dagtemperaturer mellem 20 og 30 grader, 
så der bliver brug for sommertøjet. En 
trøje til køligere aftener og en let 
regnjakke er dog en god ide.  
Vi kommer ikke ud på svære eller 
anstrengende vandringer, men når man 
færdes i naturen, er det vigtigt med et par 
gode travesko. 
Solskygge/kasket/hat anbefales meget. 
Der er swimming pool på de fleste hoteller 
og fine strande så husk også badetøjet. 
 
Andet udstyr. 
Håndkikkert er selvfølgelig uundværlig og 
de fleste steder tilstrækkelig. Rejselederen 
medbringer teleskop og tilstræber at alle 
får mulighed for at se fuglene bedst muligt. 
Hvis du vil være sikker på at have 
teleskop til rådighed hele tiden, er det 
bedst at medbringe dit eget. 
Turen er ikke en decideret fotorejse, men 
der er er god mulighed for at fotografere 
undervejs. 
Medbring en lille taske til de daglige 
gåture. Fuglebog, vandflaske, lidt proviant 
osv. er altid godt at have ved hånden. 

 

 
Åbent landskab i det centrale Cuba (CAL) 
 
Strømforsyning. 
Spændingen i Cuba varierer. Man finder 
både 110V og 220V. Det er derfor vigtigt 
at kontrollere spændingen på stedet inden 
man sætter stikket i stikkontakten. 
Europæiske stik passer ikke alle steder, 
så det anbefales at medbringe en adapter 
til de amerikanske stik med to flade ben. 
Strømafbrydelser forekommer, så det er 
en god ide med en power bank til 
telefonen mv. 
 
Tidszone. 
Cuba er 6 timer efter dansk/svensk tid. 
Da Cuba overgår til sommertid allerede i 
begyndelsen af marts, er landet 5 timer 
efter Danmark og Sverige når vi rejser 
derover. Når vi rejser hjem igen skal vi 
stille vores ure 6 timer frem fordi Europa 
er skiftet til sommertid i mellemtiden. 
 
Litteratur. 
Der er flere field guider på markedet som 
dækker alle fuglearter i Cuba. Re-
jselederen medbringer ”Birds of the West 
Indies” af Guy M. Kirwan m.fl. (Lynx 
2019).  
Bøger og hjemmesider om Cuba generelt 
er også fint repræsenteret på markedet. 
Der er mange rejsetips (på engelsk) her: 
https://www.tourepublic.com/blog/ 
 
 
Fugleliste og turrapport. 
Ved rejsens begyndelse udleveres en 
fugleliste. Vi vil dagligt gennemgå dagens 
fugle, så du har fuldstændig styr på dine 
observationer. 
Efter rejsen laver rejselederen en 
turrapport, som du får tilsendt. 
 

 

  

 

https://www.tourepublic.com/blog/
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Vore guider. 
Mads Elley og Tina Elley er meget 
rutinerede med fuglerejser i hele verden. 
De har sammen besøgt og set på fugle på 
alle 7 kontinenter. Begge har set på fugle i 
mere end 40 år. Sammen udgør de et 
godt team med et stort kendskab til fugle, 
stor erfaring i planlægning og 
gennemførelse af fugle-rejser og stor 
erfaring i at få en gruppe til at fungere godt 
sammen. Mads og Tina har været 
rejseledere for Fågelguidning AB på 
fuglerejser i både Asien og Afrika. Inden 
for de seneste 2-3 år har de besøgt både 
Puerto Rico og Den Dominikanske 
Republik, så de har den caribiske 
fuglefauna i frisk erindring. 
 

 
Mads og Tina Elley er jeres rejseledere, her fotograferet 
på en fugletur i Cambodja. 

 
Billeder venligt udlånt af 
(CAL): Clausjannic Amland-Labuz 
(DB): Dave Branagh 
 
 
Rejse-betingelser 
Yderligere information om vilkårene for 
denne rejse kan du læse her: 
http://fagelguidning.se/resevillkor-2/ 
 
 
 
Kontaktinfo till Fågelguidning AB 
 

Fågelguidning AB 
Klippans väg 76 
179 96 Svartsjö 
 
 
E-mail:  gb@fagelguidning.se 
Hjemmeside: www.fagelguidning.se 
Facebook: Fagelguidning 
 
Telefon til Fågelguidning AB: 

+46 76-007 2955 
 
Telefon til Mads Elley: 
+45 30 25 17 15 
 

Tøv ikke med at kontakte os, hvis der er 
noget du vil vide mere om. 
 
 

Vi ses! 
 
 
Fågelguidning AB, Mads & Tina 
 
 

 
 

http://fagelguidning.se/resevillkor-2/
mailto:gb@fagelguidning.se
http://www.fagelguidning.se/
http://www.facebook.com/Fagelguidning

