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Pris–GRATIS

KUBAS FLYTANDE GULD

Svart som natten eller gyllene som guld.
De gamla sjömännens och barlejonens
dryck. I Hotell Havannas rombar finns
mer än 50 sorters rom från Kubas alla
landsändar.
Läs mer om rom på sid 5

KARIBISKT BAD

hotell HAVANNA
i Varberg
I två decennier har han
drivit Hotell Gästis,
känt som ett av Sveriges
hemtrevligaste och mest
säregna hotell.
I tio års tid han rest till
Kubas huvudstad Havanna

när han behövt vila, läsa och
tänka.
Nu
sammanför
Lasse
Diding erfarenheterna från
Gästis med stämningen han
älskar i Havanna. Resultatet är Hotell Havanna i
Varberg. En plats där de två

Välkommen att njuta av mat,
dryck och sällskap!
BRA MAT I TREVLIGT SÄLLSKAP – JUST SOM DET SKA VARA.
I BAREN SERVERAS (BLAND ANNAT) ROM FRÅN HELA KUBA
OCH (GIVETVIS) ALLA HAVANNAS KLASSISKA ROMDRINKAR.
VI HAR ÖPPET FÖR ALLA ONSDAG TILL LÖRDAG FRÅN
KL. 18.00. RING OCH BOKA! bienvenidos!
Telefon: 0340 - 100 50

Som ett smycke från kolonialtiden:
överdådigt och vackert. Havanna
Bad&Spa liknar inte något annat.
Läs mer om badet på sid 6

SOFTA HOS HEMINGWAY

I Hemingways Torn minner stämningen
om ”Papas” hus på Kuba. Med undantag
för den hemtrevligt knastrande kakelugnen!
Läs mer om Ernest på sid 7

viktigaste orden är värme
och kärlek!
Läs mer om Lasse Didings
tanke med sitt nya hotell på
sid 2

HANDRULLADE DYRGRIPAR

”Ibland är en cigarr bara en cigarr”, sa
Sigmund Freud. Hur det än är med den
saken så kommer världens bästa cigarrer
från Kuba. På Hotell Havanna kan du
avnjuta dem i cigarrsalongen.
Läs mer om cigarrer på sid 4
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lasse diding:

– Hotellet jag
har letat efter!
När jag på sommaren 2006 fick man nu kommer hem till någon.
möjlighet att köpa Rydboholms I mitt fall så finns det då böcker,
gamla semesterhem, som då bilder och prylar i väl tilltagna
varit vandrarhem ett tag under mängder. En plats att återvända
namnet Skeppsgården, så visste till.
jag precis vad jag ville. Att detta
Under tio års resor till Havanna
sen skulle ta sju år att förverk- har jag framförallt sett ett annat
liga är en annan historia, men sätt att leva. En livsinställning
jag visste vad jag längtade efter. och ett sätt att hantera en ofta
I tjugo år hade jag då lärt mig besvärlig vardag. I Havanna
lite om hotell på Gästis och i tio hjälper folk varann och man gör
år hade Havanna varit den plats det bästa av varje situation. På
på jorden jag återvänt till när jag denna blockerade ö har man lärt
behövde vila, läsa och tänka.
sig att hålla sina 60 år gamla
På Gästis hade jag lärt mig vad bilar rullande och man gör det i
som är viktigast för att resande ett klimat som aldrig blir mörkt,
ska längta tillbaka till ett hotell. dystert eller kallt. Det spanskkoloVärme och
niala väldets
kärlek! När
lysande juvel,
p e r s o n a l e n Hav och bad, rom och
Gamla stan i
känner igen cigarrer, salsa och
Havanna, har
sina gäster Hemingway. Jodå, allt
efter 50 års
och gästerna har jag mött och av
förfall, sakta
känner
sig
börjat restaudenna brygd har jag
som i sitt eget
reras till sin
vardagsrum, byggt mina drömmar.
forna glans.
när
persoHus för hus
nalen insett
och kvarter
att den är till för gästerna och för kvarter. De gamla privatgästerna vågar ta för sig som palatsen har i många fall blivit
hemma, ja då har man kommit en små personliga hotell och jag tror
bit på vägen. Gästis är idag ett att jag bott på de allra flesta och
enkelt ställe för vanligt folk, som knyckt med mig någon vacker
ett rum där alla kan mötas och detalj och någon festlig idé från
samtal uppstår. Att det dessutom vart och ett av dem. På loppmarkär personligt är ju bara naturligt om naden köpte jag prylar, böcker,

En bit av Havanna i Varberg
foton och affischer i sån mängd
att de fick skickas hem med båt.
Liksom Varberg är Havanna en
naturlig plats för turism. Hav och
bad, rom och cigarrer, salsa och
Hemingway. Jodå, allt har jag
mött och av denna brygd har jag
byggt mina drömmar.
När Hotell Havanna i Varberg
nu öppnar så hoppas och tror
jag att det ska finnas något av
det bästa från två världar. Vårt
läge vid havet och ändå mitt i
centrum borgar för detta. I vår
matsal vill vi blanda resande med
varbergsbor över god mat för att
sen lösa världsproblemen med
varsin fet cigarr i röksalongen.
Om man vill tänka själv eller bara

försjunka i havshorisonten, så
görs det bäst i hotellets stora tornlounge med Hemingway i varje
vrå. På våra kubanska balkonger
kan man andas fritt och i vårt
kolonialt storslagna bad kommer
Karibien så nära det bara går.
Jag tror att det finns en vrå för
varje själ och att alla själar ska
lämna hotellet aningen större än
när de checkade in. Värme och
kärlek var orden!!

Lasse Diding, hotelldirektör

Ett ögonkast från hav och
salta bad ligger Hotell
Havanna.
En gång semesterhem
för textilarbetare – idag
förvandlat till en liten bit
av Kubas vackra, varma
och sinnliga huvudstad.
Semesterhemmet blev hälsohem som blev vandrarhem som
blev hotell …
På något sätt har huset på
Krabbes Väg i Varberg alltid
varit en plats för semester och

återhämtning. (Med undantag för den tentaångest som
måste funnits här när rummen
vintertid
hyrdes
ut
till
studenter!)
Här fick till exempel sårade
finska soldater vila upp sig
under andra världskriget och
här bodde Ulf Lundell i ett
rum när han på 80-talet skrev
bitterljuva sången Rialto till
skivan Den vassa eggen.
Husets historia börjar 1937. Då
invigs Rydboholms Semesterhem, byggt för textilarbetarna
på
Rydboholmsbolaget
i

Västergötland. Här kunde
man bada och umgås på sina
två veckors nya och lagstadgade semesterveckor. Det var
fullbokade och livliga somrar
ända fram till 60-talet. Då
hade levnadsstandarden ökat
i Sverige: Man kunde åka på
charter, fick råd att bo på
hotell och hade bil. Antalet
besökare på semesterhemmet
minskade och det såldes till
privata ägare.
Idag är byggnaden förvandlad
till ett boutiqehotell med
40 individuellt inredda rum

Konferens på Havanna!
Hotell Havanna har tre nybyggda konferenssalar. Rummen kan

möbleras efter behov och är utrustade med den senaste tekniken.
– DU SOM ÄR GÄST PÅ HOTELL HAVANNA –

HYR EN STÅLHÄSTEN!

Vi gör allt för att en konferens på Hotell Havanna ska bli en
upplevelse att längta tillbaka till. Vår ambition är alltid att inget är
omöjligt att ordna! Läs mer på hotellhavanna.se

– FRÅGA I RECEPTIONEN –
Telefon: 0340 - 100 50

och flera ombonade mötesplatser att upptäcka. Här finns
Hemingways Torn, bibliotek,
cigarrsalong, rombar, solterrasser
med havsutsikt och trädgård med
uteplatser.
Hotellets mest spektakulära del
ligger en trappa ner, under trädgården: Havanna Bad&Spa, en
karibisk fantasiskapelse och
inte likt något annat bad.
Läs mer om Varbergs nya
hotell på de följande sidorna!
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Kubas flytande guld
Den kan vara vattenklar, svart eller gyllene som
gräddkola. I Hotell Havannas rombar finns över
50 sorters rom från Kubas alla landsändar.

För livsnjutare och finsmakare
Berömda Bolmare
Columbus var besviken när
han kom till Kuba. Han
hittade ju inget guld! Men
där fanns en annan rikedom:
världens bästa tobak.

Blott Kuba kubanska cigarrer har,
skulle Almquist kunna ha sagt. På
Kuba finns nämligen världens bästa
förutsättningar för att odla tobak
när det gäller klimat och jordmån.
Kubanska cigarrer är cigarrernas
Dom Perignon, Rolls Royce och
Coco Chanel på samma gång:
högsta klass och eftertraktade i
hela världen. Även – eller kanske
framför allt – av amerikaner.
Det är visserligen förbjudet i USA
att importera varor från Kuba men
de handrullade dyrgriparna hittar
ändå sin väg över Floridasundet.
Finsmakare
och
legendariska

1. Double Corona
2. Churchill
3. Toro
4. Lonsdale
5. Corona Gorda
6. Torpedo
7. Corona
8. Panatela
9. Robusto
10. Petit Corona

kändisar vill helt enkelt ha finsmakande legendariska märken
som Cohiba, Montecristo och
Romeo y Julieta. Kanske gör de som
författaren och musikern Kinky
Friedman om de vill rättfärdiga
sitt val av rökverk och säger: ”Se
det inte som att vi stöder Kubas
ekonomi, utan som att vi bränner
deras skördar!”
På Hotell Havanna finns alla
kubanska klassiker i humidoren –
plus ett urval av andra riktigt fina
cigarrer. Alla inköpta hos anrika
Brobergs i Göteborg. Cigarren kan
avnjutas i den generösa och varmt
inrökta cigarrsalongen. Är ni ett
konferenssällskap eller del av en
grupp kan ni vara med på en av
hotellets cigarrprovningar, ledd och
guidad av en äkta cigarrbitare som
berättar om cigarrernas historia
och om bolmandets sköna konst.

CIGARROS

Winston Churchill
Bytte ut sina cigaretter
mot cigarrer när han
som 21-åring besökte
Kuba.
Kärleken
till
cigarrer höll i sig hela
hans liv, eller som han
sa: ”I drink a great
deal. I sleep a little
and I smoke cigar after
cigar. That is why I am
in twohundred-percent
form”.

John F Kennedy
I januari 1962 beställde
presidenten 1000 kubanska
cigarrer av märket Petit
Upman. Hans pres�sekreterare
fick
ett
dygn på sig att ordna
affären. När cigarrerna
var på plats i Vita Huset
kunde presidenten lugnt
signera handelsembargot
mot Kuba.

Marlene Dietrich
1
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Att röka offentligt var
ett enda stort nej för
kvinnor före 20-talet.

Så kom jazzen, de korta
kjolarna och de ännu
kortare frisyrerna. I
Berlin – staden där
allt hände – växte det
upp cigarrklubbar för
kvinnor. Coola, svala
Marlene var inte sen att
haka på trenden.

Demi More
Prydde omslaget på
Cigarr Aficionado 1995.
Andra bolmande kvinnor
som porträtterats i denna
prestigetidning är Raquel
Welch, Sharon Stone och
Claudia Schiffer.

Che Guevara
Läkaren och revolutionären Ernesto hade
astma, vilket inte hindrade honom från att
röka cigarr. Han gjorde
det första gången på
Kuba och var sedan dess
enligt egen utsago fast
i ”the fragrance of the
cuban leaf”.

Columbus
har
sitt
finger med i spelet även
i världens romproduktion. Det var han som
på sin andra resa till
Nya Världen tog med
sig
sockerrörsplantor
från Kanarieöarna till
Västindien. Där växte
plantorna som ogräs.
Snart nog kom man på
att det gick att framställa sprit av sockret
och rommen spreds över
världen.
Bland annat var det
vanligt att sjömän fick
en dagsranson rom. Men
kombinationen hav och
sprit var inte alltid så
lyckad. På 1700-talet

tog man därför beslutet
att spä ut ransonen
med vatten. Den nya
blaskigare formen av
dryck kallades grog.
(Denna förändring lär
ha beskrivit som ”Den
kanske största förbättring
av diciplinen och effektiviteten som någonsin
åstadkommits med ett
enda penndrag.”)
På Kuba är rom
den självklara nationaldrycken. Den dricks
av ”alla” och den exporteras världen över.
I rombaren på Hotell
Havanna finns mer än
50 sorter kubansk rom.
Självklart serveras också

alla Havannas legendariska romdrinkar som
alltid varit en del av
Kubas nattliv, både
före och efter revolutionen. Som Cuba Libre,
Mojito, och Daiquiri –
den sistnämnda en av
Hemingways
favoritdrinkar (i hans fall
gärna dubbel).
Vill ni lära er mer om
Kubas flytande guld,
dess historia och egenskaper och smaka på
riktigt fin rom arrangeras
romprovningar
på hotellet, ledda av
romkännaren Per Ädel.

”Fifteen men on a dead man’s chest
Yo-ho-ho and a bottle of rum!
Drink and the devil had done for the rest
Yo-ho-ho and a bottle of rum!”
Från Louis Stevensons Skattkammarön 1883.

Klassiska romdrinkar!
Basil’n Apple Caribbean Massacre Mai Tai
Nacional de Cuba Daiquiri Fidel Castro
Havana Beach Cuba Libre Mojito

RED STAR BAR
– H OT E L L H AVA N N A VA R B E R G –
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EN KARIBISK PÄRLA
HEMINGWAYS TORN

En fantasiskapelse med karibisk touch. Havanna
Bad&Spa är en sällsam upplevelse. För ögat, kroppen
och inte minst själen.
Ledordet när Havannas
Bad&Spa planerades var
överdådigt annorlunda.
Och överdådigt annorlunda
är vad det blev. Det underjordiska badet är unikt i
sitt slag. Stilla, vilsamt och
vackert.
De tiotusentals marockanska
kakelplattorna
i
Marrakechdesign är inte
bara en estetisk detalj, utan
också en liten hommage till

Havanna, en stad där samma
kakelmönster återfinns på
golv och i trappuppgångar i
gamla privatpalats.
I direkt anslutning till badet
ligger behandlingsrum där
gästerna kan få massage och
andra klassiska spabehandlingar.
Havanna Bad&Spa är en
genomarbetad liten pärla,
men bakgrunden till badet
är synnerligen prosaisk. När

den gamla 30-talsbyggnaden
skulle förvandlas till modernt
hotell insåg man snart att
ventilationsanläggningarna som
krävdes inte skulle få plats i
det gamla huset. Lösningen
blev att gräva ut en stor del
av trädgården. När det ”ändå
skulle grävas”, varför inte
gräva ut alltihop och göra ett
syskonbad till det berömda
Leninbadet?
Och så blev det.

BADET
Pool
Bubbelpool
Kallvattenspool
Ångbad
Ångbastu
Torrbastu
Behandlingsrum för massage mm
Fotbad
Relaxavdelning

ETT BAD I PAPAS SMAK
Till och med Ernest
Hemingway skulle älskat
och kunnat drunkna i detta
bad!
Författaren var nämligen en
stor badälskare, och badade ofta
och gärna både i kar och pool.
1931 köpte Ernest Hemingway
och hans andra fru Pauline sitt
hus i Key West i Florida. Den
Hemingwayska villan fick snart
en fantastisk (och dyr) saltvattenspool – den enda på många

”Det enda sättet att ta reda på om en
person är att lita på, är genom att lita
på honom.”
Ernest Hemingway

mils avstånd. På natten lystes
den upp av starka undervattenslampor, och en vän till paret
Hemingway skrev i ett brev:
”…poolen måste vara synlig
från Mars – det är underbart att
simma runt som i en grön eld …”
Dessutom hade huset den osannolika lyxen av ett badrum
med rinnande vatten på andra
våning. När författaren några
år senare flyttade till Kuba
anlade han genast både pool och
badrum på sin gård Finca Vigía.

Fotnot: Havanna Bad&Spa var inte fullständigt färdigt när denna tidning gick i tryck.

hemingways torn
Det går inte att prata om Kuba utan att nämna
Ernest Hemingway. Författaren, journalisten,
jägaren, kvinnokarlen och drinkaren. På Hotell
Havanna har han fått ett helt torn till sin ära.

Det första man lägger märke
till är utsikten. 360 grader, från
hav och horisont till fästning till
stad och tillbaka till hav.
Det andra är den buteljgröna,
bastanta kakelugnen som höstoch vintertid sprider sin värme i
rummet.
Sen framträder så sakteliga de
andra detaljerna: jakttroféerna
(inte samma som Hemingway
sköt på sina storviltsjakter i
Afrika, men likadana), skrivmaskinerna och fotografierna.
Och böckerna, naturligtvis.
Tornet är inrett för att påminna
om stämningen i författarens

eget hus på Kuba: Huset som
fortfarande står möblerat som
den dag han lämnade det 1960,
fyllt med böcker, anteckningar,
uppstoppade djur - och sprit.
Hemingways Torn är en lugn
lounge för gäster som vill ha
en stilla och ombonad vrå där
man kan sitta och läsa, tänka
eller dagdrömma till eldens
knastrande bakom kakelugnsluckorna.
På varsin sida om rummet
vetter dörrar ut till de generösa solterrasserna, där man
sommartid får närkontakt med
solen, vinden och vyerna.

KORT OM ERNEST Hemingway:
Född: 1899 utanför Chicago
Hem: Paris, Key West, Kuba, Idaho mfl
Yrke: Journalist, ambulansförare (första världskriget),
utrikeskorrespondent (spanska inbördeskriget och andra
världskriget), författare
Fruar: 4
Barn: 3
Kända verk: Och solen har sin gång, Klockan klämtar för
dig, Den gamle och havet
Död: Sköt sig själv 1961, precis som hans pappa gjort dryga
30 år tidigare
Alkoholen: Var inlagd för avgiftning 39 gånger
Hemingway och Kuba: Hemingway bodde på Kuba mellan
1937 och 1960. Under denna tid fick han ta emot Pulitzerpriset (1953) och Nobelpriset (1954)
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Inget krångel!
Så skulle man kunna sammanfatta kökschefen
Kennet Petterssons syn på matlagning i allmänhet,
och menyerna på Hotell Havanna i synnerhet.

herr didings känsla för stil
En lampa är en lampa är en lampa.
Inte på Hotell Havanna.
Här är lampor, mattor och tavlor
utvalda med stor petighet, allt
enligt devisen att 90 procent av
känslan sitter i finishen.
Ta en del hemtrevnad. Blanda ner en
lika stor del av atmosfär från Kubas
huvudstad. Där är känslan gästerna ska
välkomnas av när de stiger in på Hotell
Havanna!
Därför har det lagts stor möda på detaljer
i inredningen: Det där sista som gör att
ett rum känns trivsamt och ombonat, fast
man kanske inte riktigt vet varför.
Mattorna är äkta och lyser som röda

smycken på ekparketten och alla
hotellrum är delvis möblerade med
renoverade gamla möbler. Som vackra
medaljonger hänger utvalda lampor från
taken och förhöjer skönheten i rummet.
Det är hotelldirektör Lasse Diding som
köpt in klenoder som mattor och lampor
på auktion. Det är också han som tagit
hit alla tusentals saker från Kuba. Som
de tvåtusen tavlorna och inramade affischerna som tillsammans med Alberto
Kordas klassiska fotografier av Fidel
Castro och Che Guevara täcker hotellets
väggar.
När det gäller prylar och kuriosa finns
här ett myller av stort och smått: Från
cigarrgördlar till en byst i naturlig storlek
av kubanernas frihetshjälte José Martí.

- Den har jag smugglat ut från Kuba,
erkänner Lasse Diding och ser ganska
belåten ut.

Böcker, böcker och åter böcker!
Precis som på systerhotellet Gästis är
böcker kanske den allra viktigaste
inredningsdetaljen. Längst ner på
Hotell Havanna finns ett stort bibliotek
och alla rum har den obligatoriska
bokhyllan med litteratur.
Om någon har böcker som ska
slängas, så ge dem gärna till oss i
stället. Vi hatar när böcker slängs!

-Ofta krånglar man till maten
för mycket för att det ska verka
så fint som möjligt, säger Kennet
som själv föredrar att låta en
riktigt bra råvara bära rätten och
komma till sin rätt med passande
tillbehör.
Maten som serveras på Havanna
är inte kubansk även om det
karibiska kan glimta till i en
romkaramelliserad efterrätt eller
klassisk mojo med olivolja, vitlök
och citrusjuice.
Man arbetar med smala menyer,
som istället byts ofta.
-Och till jul tar vi bort menyn
och satsar helhjärtat på julbord!
Kennet har arbetat som kock i
över 20 år, bland annat ett decennium på Societetsrestaurangen i
Varberg. Det här är första gången
han tar ett helt nytt och oanvänt
kök i besittning.
-Det är rätt unikt i restaurang-

branschen. Det vanliga är att när
man är ny på ett ställe och frågar
varför ugnen inte fungerar får till
svar: ”Sparka bara två gånger
längst ner till höger!”
Men det var inte de nya köksmaskinerna som fick Kennet att
tacka ja när Lasse Diding ringde
och erbjöd honom jobbet som
kökschef: Det var möjligheterna.
-Jag tror på kombinationen bad
och mat. Att både hotellgäster och
varbergsbor kan komma hit och
först besöka badet och sen njuta
av en avslappnad och vällagad
måltid i restaurangen. För att inte
tala om alla bröllopsmiddagar
och kalas vi kan ordna här!
Han tillägger med ett leende:
-Det finns inget hotell i hela
Sverige som ser ut som det här.
Det är hur läckert om helst – och
samtidigt lite galet. Det gick ju
bara inte att tacka nej.

HAVANNA	
KÖK & BAR

Havanna Kök&Bar har öppet:
För förbeställda sällskap från åtta personer och fler: Alla dagar
För hotell- och konferensgäster: Alla dagar
För middagsgäster utifrån: onsdag, torsdag, fredag och lördag

ge
dom
till
oss!

And we've got a toaster and everything.
So there is no reason for the wedding.
Karl Pilkington

Bröllopsfest
på Havanna?
–––
RING
0340 - 100 50
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Havanna

KORT OM KUBA
1492: Kuba ”upptäcks” av Christoffer Columbus, som tror att
han hamnat i Kina. Här lever tre olika indianstammar (b la Taino
vars ord för rökverk är cohiba.) Några decennier senare blir
Kuba en spansk koloni.
1600- och 1700-talet: Spanien gör stora vinster på att

För daniel är HAVANNA numero uno!
Japanen som jagade vatten,
EU-motståndare som möts i natten
och en sällsam sommar med Olle
Ljungström.
-Ett hotell är en egen värld där allt
kan hända, konstaterar hotellansvarige Daniel Ehn.
Att ansvara för ett nytt hotell är
omväxlande. Det handlar om allt från
att lägga personalens scheman till att
försöka hindra hantverkarna att bygga
en mur i trädgården precis när konferenssällskapet ska ha möte. Men det är i
receptionen Daniel trivs bäst. Att möta
människorna som kommer, stannar och
lämnar.
-En författare sa något om att hotell och
flygplatser är de platser där man kan vara
stilla och ändå se hela världen passera.

Och det stämmer verkligen.
Han har sin beskärda del av upplevelser
efter 20 år på systerhotellet Gästis. Som
när en anställd på ett japanskt läkemedelsföretag hade det något mystiska
uppdraget att fylla en dunk med vatten
från en speciell brunn i Rolfstorp och ta
med tillbaka till Japan. När personalen
på hotellet försökte hjälpa honom att
hitta visade det sig att brunnens ägare låg
på sjukhus. Men japanen fick till sist sitt
vatten och kunde lyckligt åka hem.
Än i dag vet ingen vad vattnet skulle
användas till men, som Daniel konstaterar:
-Det är ett bra exempel på att vi gärna
hjälper lite mer än vad hotellstandarden
kräver …
Ett annat minne är när EU-motståndare
i Danmark, Sverige och Estland fått lov
av Lasse Diding att använda hotellet som

Varbergsbor!
Njut av semester
och bad i hemmastaden!
ring och boka rum samma vecka
och få specialpris.

0340 – 100 50
(GÄLLER DIG SOM BOR I VARBERG)

en sambandscentral där de kunde hämta
och lämna broschyrer. För att inte tala om
alla kändisar som tilltalas av stämningen
och servicen på Didings hotell, senast
Olle Ljungström som under sin vistelse
fick lära sig njuta av att bada naken på
herrarnas nakenbad Skarpe Nord några
meter från Hotell Havanna.
Daniel ser inte bara världen passera
från ett hotell i Varberg – hans största
hobby är att resa. Av 48 besökta länder
(dagens notering) är Kuba nummer ett –
av två skäl:
-Dels var Kuba det första landet jag
gjorde en långresa till. Dels så tyckte
jag ofantligt mycket om stämningen och
människorna i Havanna. Av alla länder
jag besökt är det Kuba som gjort allra
störst intryck på mig.

50 årskalas!
Eller 70- eller 30-års fest? Eller dopfest, eid-al fitr,
förlovningsfest, bröllopsdag, bar mitzva, firmafest,
namnsdag – ja, det finns många anledningar att fira!
På Hotell Havanna kan vi arrangera fest så kontakta
oss när det är dags. Ring 0340-100 50
”(You Gotta) Fight for Your Right To Party!”

1961: Kuba knyter band med Sovjetunionen och blir beroende

av östblockets stöd. Samma år försöker en styrka bestående av
1 500 CIA-tränade exilkubaner invadera Kuba genom att landstiga vid Grisbukten. Styrkan besegras av Castros trupper efter
tre dagar.

exportera socker från Kuba till framförallt USA. På sockerplantagerna arbetar ett stort antal afrikanska slavar.

1962: USA utfärdar handelsembargo mot Kuba, som helt
tvingas koppla sin ekonomi till Sovjetunionen.

1895: Kubanerna startar befrielsekrig mot Spanien.

1962: Efter attacken i Grisbukten söker Fidel Castro militär hjälp
från Sovjetunionen. Amerikanska spaningsflygplan upptäcker att
Sovjet bygger baser för kärnvapenrobotar på Kuba. President
Kennedy blockerar all sjöfart till Kuba så att sovjetiska fartyg
inte ska kunna föra in mer utrustning. När de sovjetiska fartygen
når fram till blockaden håller världen andan av rädsla för ett
tredje världskrig. De sovjetiska fartygen vänder dock och återvänder till Sovjetunionen – Kubakrisen är över.

1898: USA vill skydda sina intressen i sockerindustrin på Kuba
och förklarar krig mot Spanien. Kuba blir självständigt från
Spanien, men ockuperat av USA.
1902: Kuba blir formellt oberoende. Ett författningstillägg ger

dock USA rätt att ingripa militärt i landet. USA bygger marinbasen Guantánamo.

1940- och 50-talet: Kuba styrs av diktatorer eller formellt

demokratiska men korrumperade regimer. Havanna är en
”lekplats” för amerikaner, en plats för jetsetliv med barer,
bordeller och casinon. Stora delar av staden ägs av maffian.

1955: Advokaten Fidel Castro åker till Mexiko för att bygga upp
en motståndsrörelse mot president Batista. Dit ansluter sig den
argentinske läkaren och revolutionären Ernesto ”Che” Guevara.

1991: Sovjetunionen faller. Kuba förlorar sin viktigaste handelspartner och får ekonomiska problem.
1990-talet: Landet börjar satsa på turismen och restaurerar

de gamla stadsdelarna i Havanna, den enda bevarade spanska
kolonialstaden i världen.

2008: Fidel Castro avgår som president och hans lillebror Raúl
Castro tar över posten.

1959: Batista tvingas fly. Fidel Castro blir landets ledare. All

amerikansk egendom konfiskeras och Kuba blir socialistiskt med
planekonomi.

Mer om Kuba 1: Kuba har ett statligt
välfärdssystem med gratis utbildning.
Systemet omfattar även sjukförsäkring,
föräldraledighet och pensioner. Sjukvården är också avgiftsfri.

Mer om Kuba 2: Med handelsembargot
mot Kuba 1962 försvann möjligheten
för kubanerna att importera bilar från
USA. Därför har man ömt vårdat de
bilar som fanns. Alla färgglada 30-,
40-, och 50-talssbilar som sakta rullar
på stadens gator är idag ett signum för
Havanna.

Mer om Kuba 3: Den ekonomiska krisen
efter Sovjets fall gjorde att människor
i Havanna var tvingade att odla
sina egna grönsaker med naturliga
gödningsmedel. Havannas ekologiska
stadsodlingar har uppmärksammats av
FN och ses idag som ett världsledande
exempel på urbant jordbruk.
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– HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONSBILAGA! –

UR GÄStBOKEN:
Euforisk stämning! Fantastisk
inredning – mycket lekfull!
Levnadsglad & livfull energi!
”Familjen Annorlunda”

Oj, oj, oj vilket härligt ställe!
Varberg visat från sin bästa
sida, verkligen.
Lisa, Bitte o Ronny Brun
från Luleå.

Kamrater!
Tack för en mycket behaglig,
trivsam och kamratlig vistelse.
Jukka

Vi var här för en vecka sedan
och blev så impade att vi redan
återkommer.
Rickard och Lene från Borås

PS:
Bra trevlig och snygg personal!
;-)

Super flot hotel – Helt fin
service! Tak för alle tiders
ferie!
Kitti, Gjöl, DK

Som alltid … Tack tack tack
Olle Ljungström

Fantastiskt bra! Helt otroligt fint
hotell och jättebra bemötande!!!
Vi kommer igen!
Anders, Ditte o Valle Hesslegård

Per-Åke och IngMarie

Tack för att vi fått möjlighet
att njuta av en vecka på Kuba,
så långt bort men ändå så nära …
Vi kommer tillbaka!
Tina, Enni, Andrias

Vi siktade på Västkusten och kom
till Kuba och världens finaste
hotell! Hit kommer vi tillbaka!
Anna o Johan on tour

Helt otroligt fint och häftigt
hotell med Kubastämningen!
Vi kommer åter!
Rose & Anders från Stockholm

Super! 5 +

Snacka om att vi alla trivdes
här. Tack!!
Lido, Tony o Trolle

Tack för en underbar vistelse o
konferens på Hotell Havanna!
Hälsar 28 nöjda Preventare
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Hotell Havanna
Krabbes väg 4, 432 52 Varberg
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