
 

 

 

 
 
 

AURINKO TERVITAB TEID KUUBA REISIL 
 

Meie reisiesindaja Kuubal on: 
Ave Riisberg: +372 5191 9995 

 

 
Aurinko Kuuba reis toimub 27.12.2019-7.01.2020. Lennud toimuvad lennufirmaga Finnair 
marsruudil Tallinn-Helsingi-Havanna-Helsingi-Tallinn. Lennuaeg Helsingist Havannasse on u 11 t ja 
15 min ning Havanna-Helsingi suunal u 9 t ja 50 min. Lennuk maandub Havanna lennujaamas ning 
transfeer Havanna hotellidesse kestab u 35-45 min. Lennuajad leiate oma e-piletilt. Lennuajad on 
antud kohalike aegade järgi ning Kuubal on kell Eesti ajast 7 tundi taga.  
 

Toitlustamine lennul: Tallinn-Helsingi-Tallinn lennud on söökideta, Helsingi-Havanna-Helsingi 
lendudel on hinnas soe toit, tasuta mahl, karastusjoogid ja vesi. Vein ja õlu on lisatasu eest. 
 
Lubatud pagas: 1 pagasiühik ehk 23 kg äraantavat pagasit ja 8 kg käsipagasit inimese kohta. 
Pagasi jagamine reisijate vahele ei ole lubatud. Kõik terava otsaga esemed nagu küünekäärid, 
taskunoad, korgitserid jms esemed tuleb pakkida äraantavasse pagasisse. Käsipagasis on keelatud 

vedada erinevaid vedelikke (vesi jt joogid, supid, siirupid jms), parfüüme, geele (sh. juukse- ja 

duśigeelid), kreeme, hambapastat, õli, spreisid, aerosoole, deodorante, vahte jms samalaadse 
konsistentsiga kaubanimetusi. Käsipagasis veetavate vedelike pakkimiseks sobivaid kilekotte saab 
Tallinna lennujaamas reisiterminalis asuvast R-kioskist. 
 
Saabumine: Kuubale sisenemiseks on turismireisi puhul  vajalik Kuuba turistikaart. Aurinko 
reisipaketi ostnud kliendid saavad turistikaardi kätte Tallinna lennujaamas Aurinko esindajalt. 

Aurinko esindaja ootab teid Tallinna lennujaamas registreerimislaudade juures. Palume 
lennujaamas olla vähemalt 2 tundi enne lennu väljumist. 
 
Infotunnid: Saabumisjärgselt viib esindaja kindlaksmääratud kellaajal läbi infotunnid, kus saate 
teavet nii sihtkoha kui ka toimuvate ekskursioonide kohta. Infotunni kellaaja teatab esindaja teile 
transfeeril.  
 

Ärasõit: Ärasõidupäeval viib transfeerbuss teid lennujaama. Hotellist ärasõidu täpse kellaaja 
teatab teile esindaja enne ärasõitu. Hotellitubade kättesaamine on kohalike reeglite kohaselt alates  

16:00, tubade vabastamine 12:00. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

Hea teada 
 
 
 
Arstiabi ja apteek: Tervishoiuteenused on suhteliselt heal tasemel, kuid ravimeid ja 
meditsiinitehnikat ei pruugi olla piisavalt. Kuubal võib esineda tetaud troopilisi nakkushaigusi, 
soovitame enne reisi kindlasti konsulteerida reisimeditsiini kabinetiga vältimaks reisil nakatumist. 

Ka sääskede tekitatud dengepalavikku esineb aeg-ajalt. Kuubal on soovitav hoiduda tarbimast 
salateid, majoneesi, maasikaid, kraanivett, jääkuubikuid, jäätist ning küpsetamata mereande. 
Havannas asuvad rahvusvahelised apteegid hotelli Tryp Habana Libre ja Melia Habana juures. 
Miramari linnaosas paiknev Cira Garcia polikliiniku apteek on avatud ööpäev läbi. Arsti saab 
vajadusel kutsuda hotelli vastuvõtust. Arsti vastuvõtu tasu võib õhtusel ja öisel ajal olla kõrgem kui 
päeval. 

Varadero rahvusvaheline polikliinik Clinica Internacional asub külas, aadressil Calle 61 ja on 
ööpäeva-ringselt avatud. Arsti juurde tuleb kaasa võtta pass ning piisavalt sularaha. Visiiditasu 
makstakse alati sularahas. Hoidke arsti juures käies kviitungid alles, sest tervisekindlustuse 
olemasolul saate oma Eesti kindlustusfirmalt arstivisiidile, transpordile ja ravimitele kulutatud raha 
tagasi.  
 
Elekter: Enamikes hotellides on 220 V pistikupesad. Osades Havanna ja ringreisi hotellides on 

pinge siiski 110 V. Soovitame kaasa võtta adapteri. Kuuba hotellides esineb aeg-ajalt 
elektrikatkestusi ning pinge võib kõikuda, nii et kõik seadmed ei tööta korralikult. 

 
Helistamine ja internet: Mobiiltelefonid töötavad suhteliselt normaalselt, kuigi leviauke on palju. 
Mobiiliga helistamine ja sõnumite saatmine on aga üpris kallis. Täpsema hinnainfo saamiseks palun 
kontakteeruda oma mobiilioperaatoriga. Internetiühenndus on katkendlik. 
 

Pildistamine: Osades muuseumites ja vaatamisväärsuste juures on pildistamise ja filmimise eest 
ette nähtud lisatasu. Tööstus- ja sõjaväeobjektide pildistamine on rangelt keelatud, pildistada ei 
tohi ka politseinikke jm ametvõimude esindajaid. Kohalikke inimesi pildistades on mõistlik enne 
luba küsida. Eriti Havannas, aga ka mujal, on värvilistes rõivastes nö sigarinaisi ning lilleneiusid, 
kes pildistamise eest raha küsivad. 
 

Post: Postkaardi/kirja saatmine Euroopasse maksab u 0,50 – 0,85 CUC/tükk. Hind sõltub sellest, 
millises vääringus marke on parajasti saadaval. Oluline on jälgida, et margil peab olema CUC märk, 
mille tunneb ära orhideeõie järgi. Ainult CUC märgiga kaardid/kirjad toimetatakse edasi 

postkontorisse. Marke saab osta hotellide kauplustest või hotelli postikeskusest ning kirja/kaardi 
võib postitamiseks anda ka oma hotelli vastuvõtuletti. Varadero keskuses, aadressil Calle 64, 
paikneb peapostkontor (Correos), mis on avatud iga päev 8:00 – 19:00. Kiri/kaart võib Kuubalt 
Euroopasse jõuda alles mitme nädala pärast. 

 
Raha ja valuuta: Kuubal on kasutusel kaks valuutat nn rahvapeeso (CUP) ja ”convertible peso” 
ehk konverteeritav peeso (CUC). Valuuta, mida turistid vajavad, on konverteeritav peeso. Peeso 
tunnus on $. Kurss on u 1 € = 1,11 CUC, mis kõigub iga päev, vahel ka päris suures ulatuses. 50 ja 
100 CUC-ise paberrahaga makstes peavad müüjad ka raha seerianumbri ning ostja passiandmed 
üles kirjutama. Kuubalt võib välja viia maksimaalselt 200 CUC või 100 CUP. Soovitame turistidel 
rahvapeesosid endale mitte soetada (CUP). Kui aga soovite rahvapeesosid suveniiriks kaasa võtta, 

siis võiks arvestada, et 1 CUC on umbes 24 CUP-i. Varem olid Kuubal laialdaselt kasutusel ka USD-
d, kuid Kuuba valituse määruse kohaselt ei ole kauplustel lubatud enam USD-sid vastu võtta. Ka 
dollari peesoks vahetamine on raskendatud, sest tehingult võetakse 10% teenustasu. Muude 
valuutade puhul on teenustasu väiksem. Seega on kasulikum vahetada eurosid. Krediitkaarte saab 

kasutada hotellides, sularahaautomaate on väga vähe. Ameerika Pankade poolt väljastatud 
pangakaarte ei aksepteerita.  

 
 



 

 

 
 
Joogivesi: Kraanivesi ei ole joogikõlbulik. Joogivett (aqua natural) müüakse hotellide 
kauplustes/restoranides, enamasti on saadaval ka gaasiga vesi (aqua con gas). Ka väljasõitudele 

oleks mõistlik vett hotellist kaasa osta, sest ekskursioonide ajal ei pruugi veeostu võimalust olla. 
Kuuba troopilises kliimas on veejoomine väga oluline. 
 
Turvalisus: Üldiselt on Kuubal reisimine turvaline, kuid tavapäraseid ettevaatusabinõusid tuleks ka 
siin järgida. Dokumente, lennupileteid, väärisesemeid ning sularaha tuleks hoida hotelli seifis. 
Igaks juhuks võiks kaasas kanda oma passikoopiat. Suurtes linnades tuleks vältida pimedaid 
tänavaid ning õhtuti üksi ringiliikumist. Restoranist vm lahkudes kontrollige alati, et isiklikud asjad 

oleks kaasas, sest nö leiukaup saab siin endale kähku uue omaniku. 
 
Jootraha: on kohalike jaoks paljudes teenindusasutustes kohtades lausa ainus sissetulekuallikas. 
Jootraha on kena jätta pakikandjatele (u 1-2 CUC), puhkuse lõpus hotelli toateenijale (u 5 CUC/ 
tuba/ nädal), päeva lõppedes ekskursioonibussi juhile ning kohalikule giidile (1 - 5 CUC) ning 
õhtusöögi lõppedes hotellirestorani teenindajale. Ka kohalikud muusikud ootavad kontserdi lõpus 

väikest jootraha. Avalike WC-de töötajatele on viisakas ka WC paberi vastu mõned mündid anda.   
 
Sisseostud: Havanna vanalinnas Calle Obispol on raamatupoode, jalatsi- ja rõivakauplusi. Ka 
Varadero ostlemisvõimalused on suhteliselt piiratud. Varaderos, Plaza America ostukeskuses on 
rõivakauplusi ja toidukauplus, kust saab kaasa osta nt maailmakuulsat Kuuba rummi ja sigareid. 
Käsitööturul müüakse maale, isevalmistatud muusikariistu, käsitööd. 
 

Söök ja jook: Havannas leidub häid söögikohti nii vanalinnas kui sadama lähistel paikneva 
kindluse juures. Kõige parem tasemega restoranid asuvad aga hotellides.  

Vanalinna restoranides ja baarides kõlab muusika juba keskpäevast alates. Havannas on mitmeid 
elava muusikaga ööklubisid ja teisi tantsukohti ning toimub mitmesuguseid kontserte. Kindlasti 
tasub vaatama minna maailmakuulsat Tropicana vabaõhuvarieteed. 
 
Obisbo tänaval paiknev El Floridita baar sai kuulsaks tänu Hemingwayle, kellele meeldis seal 

Daiquirese rummikokteili juua. Tänapäeval kuulub El Floridita linna restoranide paremikku. Teine 
Hemingway lemmikpaik on endiselt populaarne La Bodequita del Medio restoran, kus kirjanikule 
meeldis Mojitosid nautida 
 
Rannad: Igal hotellil on oma kõik hinnas teenustega ranna-ala. Enne vette minekut tuleks 
tähelepanu pöörata rannal olevatele hoiatuslippudele. Punase lipu korral on meres ujumine 

keelatud, kollane lipp tähistab merehoovusi ja suuri laineid. Roheline lipp annab tunnustust headest 
ujumisoludest. Oma rannarätikut jm isklikke asju ei tasu rannas valveta jätta. Kuubas ei peeta 
topless päevitamist sündsaks. 

 
Riietus: Kuigi väljas on palav, siis tuleks riietudes arvestada ka sageli üsna jahedaks 
konditsioneeritud siseruumidega. Jahe võib olla ka ekskursioonibussis, seega tuleks kindlasti kaasa 
võtta mõni pikkade varrukatega riideese. Kuubal ei ole lubatud rannariietes restorani minna. A la 

carte restoranides nõutakse meestelt näiteks pikki pükse. 
 
Transport ja kohalik liiklus: Autoliiklus on suhteliselt hõre, rendi ja eraautosid on vähe. Ja 
muidugi kohalik autopark on muljetavaldav – tänavatel sõidavad 50-60-ndatest pärit Cadillacid, 
Dodged, Fordid jne. 
Havannas on kõige mugavam liigelda takso või kollase lahtise coco-taksoga, kuhu mahub 
maksimaalselt 2 inimest. Hotellide juures seisab enamasti hulgaliselt taksosid. Takso saab tellida 

ka hotelli vastuvõtust. Vanades Ameerika autodes, millega taksot sõidetakse, ei ole kindlasti 
taksomeetrit. Mõnedes uuemates taksodes on. Reisi hinnas tuleb enne sõidu alustamist kindlasti 
kokku leppida, soovitav on ka tingida. Keskmine kilomeetri hind, mida taksojuhid küsivad, on u 1 
CUC/kilomeeter, öisel ajal pisut rohkem. Kuna Havanna vanalinnast suurem osa on vaid 

jalakäijatele, on seal kõige mugavam liigelda kas velo- või hobutaksoga. Kohalikud bussid sõidavad 
mitmeid kordi päevas Havannast Varaderosse, hind u 15 CUC reisija.  



 

 

Nii Havannas kui Varaderos on võimalik sõita kahekordse Hop-on-Hop-off bussiga. Hind on u 10 
CUC reisija. Varadero keskusesse ja 35 km kaugusel olevasse Matanzasi linna, Santa Clarasse, 
Cienfuegosse ja Trinidadi saab samuti bussiga.  
Kuuba teedel on väga vähe liiklusmärke. Teed ise on korralikud, läbi riigi kulgeb 2-3 realine 

magistraal. Autoliiklus on suhteliselt hõre, rendi ja eraautosid on vähe.. Ja muidugi kogu kohalik 
autopark on muljetavaldav – tänavatel sõidavad 50-60-ndatest pärit Cadillacid, Dodged, Fordid. 
 
Vaatamisväärsused Havannas: Vana- Havanna. Plaza de la Catedrali väljaku ümber on Centro 
Wilfredo Lam katedraal. Tegemist on kaasaegse kunsti keskusega. Samas on ka Museo de Arte 
Colonial, kus eksponeeritakse  koloniaalaja mööblit ja dekoratiivesemeid. Katedraali ees oleval 
väljakul on populaarne terrass, kus saab õhtuti elavat muusikat nautida. Plaza de Armas väljakul 

on Cesareixi marmorist kuju. Väljakust läände jääval Palacio de los Capitanes Generales 
barokkstiilis palees tegutseb tänapäeval linnamuuseum. Siin peetakse ka raamatuturgu. 
 
Revolutsiooni muuseumis on esemeid ja filme riigi kirevast minevikust. Avatud iga päev. 
Kunstimuuseumis on Kuuba maalikunsti aastatest 1500-1900, samuti Euroopa kunsti aastatest 
1400-1800. Avatud T-P. 

Museo del Ron Triumph muuseumis saab tutvuda rummi tootmise ajalooga. Avatud iga päev. 
 
Museo de la Ciudad´is ehk linnamuuseumis asus kunagi kindralkuberneri palee. Muuseumis saab 
näha koloniaalaja tarbeesemeid. Avatud T-P. Capitolio Nacional toimis kongressimajana kuni 
revolutsioonini ehk aastani 1959. Tänapäeval on siin Kuuba Teaduste Akadeemia ja raamatukogu. 
 
Hemingway maja ehk  Finca La Vigia. Hemingway elas siin majas 1939-1960. a ja tema 

tuntuimad teosed nagu Kellele lüüakse hingekella,  Vanamees ja meri on kirjutatud just siin. Maja 
jääb linnast välja, umbes 15 km kaugusele. Majja sisse ei pääse. 

Ambos Mundos hotell, aadress Calle Obispo. Siin, toas nr 511, elas ja kirjutas Hemingway oma 
raamatu Kellele lüüakse hingekella esimesed peatükid. Tänapäeval on siin muuseum.  
 
Varadero ökoloogiline looduspark asub peaaegu poolsaare tipus. Pargis on loodusrada, kus 
saab imetleda poolsaare algupärast loodust. Apteekimuuseum asub Matanzi linnas. Varadero 

poolsaare keskosas on delfinaarium. Teine delfinaarium asub merel, umbes pooletunnise  
paadisõidu kaugusel.  
Bellamari stalaktiidikoopad asuvad Varaderost umbes 40 km kaugusel. Uhke, ühe kilomeetri 
pikkune koobas on üks Kuuba populaarsemaid vaatamisväärsusi.  
 
 

 
 
 

Ülal toodud info on antud 10.12.2019 seisuga ning võib Aurinkost mitteolenevatel põhjustel 
muutuda. Teeme kõik endast oleneva, et infot jooksvalt ajakohastada. 
                             
 

Head puhkust! 


