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PRIKAATIMATKA
KUUBAAN
26.6.–9.7.2019

Suomi-Kuuba-seuran prikaatimatka Las Tunasiin on tänä
vuonna tavallista juhlavampi. Kuubassa vietetään
vallankumouksen voiton 60-vuotisjuhlavuotta ja samaan aikaan
juhlitaan 500-vuotiasta Havannaa. Las Tunasissa oleskelumme
osuu yhteen myös Jornada Cucalambeana -festivaalin kanssa.

26.6.

Keskiviikko
Havanna
Saavumme Havannan lentokentälle, josta siirrymme
yhteiskuljetuksella hotellille virkistäytymään ja nauttimaan
illallista. Yhteiskuljetuksen kellonaika sovitaan matkailijoiden
kesken riippuen lentojen saapumisajasta.
Majoitus- ja illallispaikkanamme toimii Hotelli Lincoln, josta on
hyvät yhteydet niin vanhaankaupunkiin kuin Centro Habanaan,
Vedadoon, kiinalaiskortteleihin ja Malecón-rantakadulle. Ennen
vallankumousta hotellin ravintola oli tunnettu seurapiirirouvien
kohtaamispaikka, jossa kuultiin parhaimmat juorut. Ravintola
muistetaan myös paikkana, josta Fidel Castron sissit kaappasivat
argentiinalaisen formulakuskin Juan Manuel Fangion
helmikuussa 1958. Restauroidun ravintolan ruoka on saanut
nykyisinkin kehuja.
Illallinen sisältyy hintaan.

27.6.

Torstai
Santa Clara
Aamiaisen ja huoneiden luovutuksen jälkeen lähdemme bussilla
kohti Santa Claraa, jonne saavumme sopivasti lounasaikaan.
Syötyämme lounasta Ystävyyden talolla lähdemme Santa Claran
vapauttajaksi kutsutun myyttisen Che Guevaran jalanjäljille.
Vierailemme Chen muistomerkillä ja mausoleumissa, jonne hänen
maalliset jäänteensä on haudattu. Tutustumme diktaattori
Batistan aseita ja sotilaita kuljettaneeseen panssarijunaan, jonka
Che Guevaran johtamat kapinalliset onnistuivat suistamaan
raiteiltaan. Tapahtuma oli yksi käännekohdista, jotka johtivat
vallankumouksellisten voittoon 60 vuotta sitten.
Majoitumme hotelli Santa Clara Libreen, jossa nautimme myös
illallisen. Hotellin ulkoseinissä näkyvät yhä luodinreiät Batistan
joukkojen ja Chen johtamien vallankumouksellisten tulitaistelusta.
Iltaa lähdemme viettämään yhdessä Mejunjeen, paikalliseen
yhteisökulttuuria vaalivaan kulttuuritaloon, jonka tekemä työ on
saanut myös kansainvälistä huomiota.
Aamiainen, lounas ja päivällinen sisältyvät hintaan. Mejunjen
mahdollisen pääsymaksun ja juomat kukin maksaa itse.

28.6.

Perjantai
Camagüey - Las Tunas
Aamiaisen ja huoneiden luovutuksen jälkeen jatkamme matkaa
kohti itää. Saavuttuamme Camagüeyn historialliseen kaupunkiin
syömme yhdessä lounasta ravintola La Campana de Toledossa.
Lounaan jälkeen teemme kaupunkikierroksen paikallisten ystävien
kanssa.
Camagüeysta on vielä parin tunnin ajomatka Las Tunasiin, jonne
saavumme iltaseitsemäksi. Tapaamme ystävyysjärjestömme
ICAP:in paikalliset isännät ja emännät Ystävyyden talolla, josta
siirrymme kotimajoituspaikkoihin lepäämään ja syömään illallista.
Kotimajoitus onkin yksi matkan parhaista puolista: palvelu on
ystävällistä ja tutustumme samalla kuubalaiseen elämänmenoon
lähietäisyydeltä.
Aamiainen, lounas ja päivällinen sisältyvät hintaan.

29.6.

Lauantai
Las Tunas - Covarrubias
Vietämme kiireettömän lauantaipäivän Covarrubiasin kauniilla
hiekkarannoilla rentoutuen, aurinkoa ottaen, lämpimässä meressä
uiden ja viihdemahdollisuuksista nauttien. Lounaan nautimme
Brisas Covarrubias –hotellilla.

Iltapäivällä lähdemme tutustumaan yhteen Kuuban tärkeimmistä
vuosittaisista kulttuuritapahtumista, Jornada Cucalambeana festivaaliin. El Cucalambéna tunnettun Juan Cristóbal Nápoles
Fajardon mukaan nimetty tapahtuma juhlistaa perinteistä
décima-improvisaatiolaulua ja maalaiskulttuuria tansseineen ja
musiikkiesityksineen.
Lauantain päätteeksi on luvassa varmasti yksi matkan
ikimuistoisimmista illoista. Auringon laskiessa lähdemme
fiilistelemään Noche Tuneran juhlintaa, jolloin paikalliset
kokoontuvat kaduille viettämään aikaa yhdessä, syömään ja
kuuntelemaan musiikkia. Itsekin menemme viettämään iltaa
paikallisten asukkaiden vieraaksi. Tutustumme paikallisiin
asukkaisiin, kuulemme korttelikomitean toiminnasta asuinalueella
ja vietämme korttelijuhlia tanssien ja isäntien järjestämistä ja itse
tuomistamme tarjoiluista nauttien. Parhaassa tapauksessa
saamme monta uutta kuubalaista ystävää!
Aamiainen ja lounas sisältyvät hintaan.

30.6.

Sunnuntai
Santiago de Cuba - Bayamo
Varhaisen aamiaisen jälkeen lähdemme koko päivän kestävälle
retkelle Santiago de Cubaan. Kuuban toiseksi suurin kaupunki
tunnetaan afrokuubalaisen kulttuurin keskuksena ja
vallankumouksen kehtona.
Vierailemme palmumetsien keskellä kohoavassa El Cobren
katedraalissa, joka on omistettu Kuuban suojeluspyhimykselle
Virgen de la Caridadille. Matkamme jatkuu Santa Ifigenian
hautausmaalle, jonne on haudattu Kuuban vallankumouksen
johtaja Fidel Castro, itsenäisyystaistelija ja kansallissankari José
Martí sekä monta itsenäisyystaistelujen ja kuubalaisen kulttuurin
merkkihenkilöä.
Syötyämme lounasta paikallisessa ravintolassa santiagolaisten
ystävien kanssa tutustumme Moncadan kasarmiin, jonne Fidelin
johtamat kapinalliset hyökkäsivät heinäkuussa 1953. Vierailemme
myös Granjita Siboneyssa, kapinallisten piilopaikkana toimineessa
majatalossa, josta käsin hyökkäykseen aamunkoitteessa
lähdettiin. Moncadan hyökkäys epäonnistui ja kapinalliset
vangittiin tai tapettiin, mutta samalla syntyi vallankumousliike,
joka alettiin tuntea heinäkuun 26. päivän liikkeenä. Fidel Castron
kuuluisasta puolustuspuheesta ”Historia on minut vapauttava” tuli
vallankumouksen tavoiteohjelma.
Paluumatkalla piipahdamme vielä kahvilla elegantissa, 1500luvulla perustetussa Bayamon kaupungissa.
Aamiainen ja lounas sisältyvät hintaan.

1.-5.7.

Maanantaista perjantaihin
Las Tunas
Maanantaina koittaa odotettu päivä, kun lähdemme aamiaisen
jälkeen reippain mielin kohti Mártires de Las Tunas lastensairaalaa, jossa monta suomalaisprikaatia on aiempina
vuosina työskennellyt. Aluksi tutustumme uusiin kuubalaisiin
työtovereihimme ja sairaalan toimintaan. Kun paikat ovat tulleet
tutuiksi, tartumme toimeen ja aloitamme vapaaehtoistyön
yhdessä kuubalaisten kanssa. Töiden jälkeen syömme lounasta
omissa majapaikoissamme. Iltaisin on vapaa-aikaa lepäämiseen
tai omatoimiseen iltaohjelmaan kaupungilla. Katsotaan mitä
keksimme! Samalla voi tutustua Las Tunasin ravintolatarjontaan.
Tiistaina vierailemme iltapäivällä Kuuban taloustieteilijöiden
yhdistyksessä (ANEC), jossa keskustelemme Kuuban
taloudellisista näkymistä ja vuosikymmeniä jatkuneen
kauppasaarron vaikutuksista. Keskiviikon ohjelmassa on
veistostaidetta: Las Tunas tunnetaan myös ”veistosten
kaupunkina”. Torstaina kokoonnumme Ystävyyden talolle
keskustelemaan kokemuksistamme.
Viimeisen työrupeaman jälkeen on aika käydä läpi työn tulokset
ja valmistautua perjantai-illan yhteiseen juhlaan, jota vietämme
kuubalaisten työtoveriemme ja isäntiemme kanssa Ystävyyden
talolla. Pääsemme järjestämään suomalaista ohjelmaa
kuubalaisille ystävillemme ja nostamaan maljat hyvin sujuneelle
työlle.
Aamiainen ja lounas sisältyvät hintaan.

6.7.

Lauantai
Las Tunas - Omaja
Aamupäivällä on aikaa palautua edellisillan juhlista. Lounaan
jälkeen lähdemme retkelle Omajan kylään, jossa 1900-luvun
alussa vaikutti suomalainen siirtokunta. Suomalaiset otetaankin
kylässä aina lämpimästi vastaan! Kierrämme tutustumassa kylän
historiaan ja elämään. Vierailumme huipentuu kylän
kulttuuritalolle, jonne paikalliset asukkaat ovat järjestäneet meille
ohjelman.
Aamiainen ja lounas sisältyvät hintaan.

7.7.

Sunnuntai
Las Tunas - Havanna
¡Hasta luego, Las Tunas!
Aamiaisen jälkeen on aika hyvästellä kuubalaiset perheet, joiden
kotimajoituksissa olemme viettäneet monta ikimuistoista päivää.
Edessä on pitkä paluumatka Havannaan. Matkalla toki
pysähdymme lounastamaan ja jaloittelemaan. Illalla
saavuttuamme Havannaan majoitumme jälleen tuttuun Hotelli
Lincolniin, jossa syömme myös illallista. Ne joilla voimia riittää,
voivat vielä lähteä kaupungin yöelämään.
Aamiainen, lounas ja illallinen sisältyvät hintaan.

8.7.

Maanantai
Havanna
Juhlistamme 500-vuotiasta Havannaa tutustumalla kaupungin
ainutlaatuiseen historiaan, arkkitehtuuriin ja elämänmenoon. Heti
aamiaisen jälkeen lähdemme vanhankaupungin historialliseen
keskustaan, joka on Unescon maailmanperintökohde. Teemme
myös museovierailun.
Lounaan jälkeen ajelemme Capitolion, keskuspuiston ja kaupungin
muurien ohi kohti Vedadoa, jossa tapaamme
ystävyysjärjestömme ICAP:in väkeä. Yhdessä lähdemme
tutustumaan johonkin Havannan yhteisöprojekteista, joita
paikallisilla asukkailla on eri asuinalueilla.
Illan tullen syömme matkan päätösillallista kuubalaisten rytmien
säestämänä jossakin kaupungin ravintoloista.
Aamiainen, lounas ja illallinen sisältyvät hintaan.

9.7.

Tiistai
Havanna
Viimeinen yhteinen matkapäivä on vapaata aikaa omatoimiseen
kaupunkimatkailuun, tuliaisten ostamiseen tai mitä haluammekaan
tehdä. Suomeen palaaville sovitaan lentokenttäkuljetus jälleen
sen mukaan, miten lennot lähtevät.
Aamiainen sisältyy hintaan.

Matkan hinta ja ilmoittautuminen
HINTA 2 HENGEN HUONEESSA 1490 €
1 HENGEN HUONEESSA 1600 €
Matkan hintaan sisältyy vierailuohjelma yhteiskunnallisiin ja kulttuurikohteisiin,
ohjelmaan kuuluvat kuljetukset, ohjelmassa mainitut ateriat, viisumi sekä kuubalaisen
oppaan ja suomalaisen matkanvetäjän palvelut. Prikaatimaksulla katetaan myös
remonttitarvikkeet, joita tarvitsemme lastensairaalan kunnostukseen. Hinta ei sisällä
kansainvälisiä lentoja, jotka kukin matkalainen hankkii itse.
Solidaarisuusprikaati on Suomi-Kuuba-seuran voittoa tavoittelematon jäsenmatka.
Matkanjärjestäjänä on Kuubassa Amistur-matkatoimisto ja Kuuban kansojen välisen
ystävyyden instituutti ICAP. Seura ja matkanjärjestäjät pidättävät oikeuden
muutoksiin.

Ilmoittaudu nyt:
www.kuubaseura.fi | info@kuubaseura.fi

