
någonting att äta och dricka
Hotell Havannas restaurang ger en 

helhetsupplevelse – miljön, stämningen, 
personalen och naturligtvis god mat! 
Läs om restaurangen på sidorna 12-13.

HOTELL HAVANNA
I VARBERG
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– HELA DENNA TIDNING ÄR MINSANN EN ANNONSBILAGA! –

Kära gäst, välkommen! Vem du än är sätter ett besök på Hotell Havanna 
guldkant på tillvaron. För oss är alla gäster lika speciella! Men du kan läsa 
mer om några av våra mer berömda gäster på sidan 10. 

BADA, BADA, BADA!
Hotell Havanna bidrar till det lokala 

badlivet med karibiska undertoner. Läs  
mer om Varbergs badkultur på sidorna 8-9.

karibiens guld hemmavid
Vi erbjuder utsökt rom och cigarrer 

i toppklass. Mer syndfull njutning på 
sidorna 6-7.

HOTELl  RESTAURANG  BAR   SPA   KONFERENS         
SKYBAr  CIGARRER  SALSA  ROMPROVNING   
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Det är hektiskt att driva 
hotell. Men ibland händer 
det att till och med en hotell- 
direktör har en stund över. Vad 
passar då bättre än att sitta på 
soldäcket utanför Hemingways 
torn och berätta rövarhistorier.  
Fast i Hotell Havannas fall 
brukar de mest fantasifulla 
historierna ofta vara sanna. 

Hotelldirektör Daniel Ehn 
sitter i vårsolen och håller just 
på att avsluta en hejdlös historia 
om Lasse Didings utsmugg-
lade Havannafotografier som 
nu hänger på hotellets väggar. 
Fast anledningen till att de 
fastnade i tullen till en början, 
flikar han in, var metallpla-
ketten i Daniels handbagage. 
Tjänstemännen hade många 
frågor kring svenskarnas ovan-
liga mängd memorabilia – men 
allt gick bra. Den kubanska 
utsmyckningen på Hotell 
Havanna är minst sagt auten-
tiskt.

Det är inte bara utsmyck-
ningen som är autentisk, 
många gäster är väldigt spän-
nande. En av dem var Che 
Guevaras dotter, Dr Aleida 
Guevara March. Den kände 

revolutionären Ernesto ”Che” 
Guevara ansåg att cigarrer 
var en nödvändig del av revo-
lutionen. Men det visade sig att 
dottern inte ärvt denna fäbless 
för praktfulla rökverk, utan 
tvärtemot var motståndare till 
rökning.

- Men hon ställde i varje fall 
upp på bild i röksalongen, 
minns Daniel.

Några som inte har något emot 
rökning är deltagarna i den 
årliga cigarrfestivalen. Del- 
tagarna bolmade friskt till dess 
att brandlarmet gick klockan 
ett på natten.

- ”Cigarrfestival drog igång 
brandlarm”, stod det på löp- 
sedlarna. Både jag och Erik  
Diding blev intervjuade, berättar 
Daniel.

Havanna har efter några års 
verksamhet blivit en institu- 
tion i Varberg. Det är inte 
bara turister från jordens alla 
hörn som kommer hit. Varber-
garna själva älskar hotellet och 
restaurangen. Det är vanligt 
förekommande att en årlig 
middag på Havanna blir en 
tradition.

Hotellets speciella prägel 
har genom åren dragit till sig 

väldigt många gäster från 
Centralamerika. Det har visat 
sig att Hotell Havannas stil har 
träffat mitt i prick.

Det var inte bara så att Kubas 
ambassadör tog med sig en 
grupp andra ambassadörer 
från samarbetsorganisationen 
ALBA till hotellet. Represen-
tanter från Hotell Havanna blev 
också inbjudna till Kubanska 
ambassaden på Kubas national- 
dag.

- Jag tror inte att det händer 
alla som driver ett kubakafé, 
flikar Daniel in.

Stora delar av den svensk-
kubanska musikscenen har 
haft konserter på hotellet. Och 
de kubanska rytmerna lockar 
folk som vill dansa salsa.

Men hur kommer det sig då att 
grundaren Lasse Diding fick 
idén till ett kubanskt hotell? Jo, 
Daniel Ehn hade faktiskt ett 
finger med i spelet.

- Jag åkte till Kuba redan 
1995. Innan det var vanligt 
att åka dit. När jag kom hem 
berättade jag för Lasse om min 
Kubaresa, och sedan dess har 
han varit där tio gånger.

2015 var Lasse och Daniel på 
Kuba tillsammans. Det var den 
gången tullen undrade varför 

de ville ha med sig så mycket 
kubansk kuriosa till Sverige. 
De skulle bara veta…

Men det är inte bara kubanska 
kändisar på hotellet. På 
Havannas dörrar sitter otaliga 
plaketter med namn på promi-
nenta gäster. Dessutom är det 
många konferenser och säll-
skap som funnit hotellet.

- En bokning jag blev förvånad 
över var när Hallandsmode-
raterna förlade sin årsstämma 
hit, berättar Daniel och tänker 
på hur mycket minnen från den 
kubanska revolutionen som 
omger besökarna. 

- Men det visar bara att Hotell 
Havanna har något för alla!

…

DE FÖRSTA ÅREN SOM 
FORMADE HAVANNA

Det har varit en spännande tid sedan Hotell Havanna drog igång 
2013. Historierna är många och oftast sanna. Fullständigt sant är 
att såväl gäster som varbergare har tagit Havanna till sitt hjärta.

DANIEL EHN
Hotellchef
Daniel Ehn vet det mesta om Hotell. 
Inte bara i egenskap av hotelldirektör 
utan som flitig resenär. Genom åren 
har han besökt drygt 80 länder. Men 
Kuba är fortfarande favoriten.

ANNO 2013
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 Mitt på den svenska 
västkusten ligger Hotell 
Havanna. 
 Trots kuststadens stän-
diga väderväxlingar är det 
alltid värme och kärlek 
här inne. 

Redan neonskyltens varma 
toner ger en föraning av den 
karibiska atmosfären. Hotellet 
skapades för att spegla stäm-
ningen i den Kubanska 

huvudstaden. Detta gick över 
förväntan, salsa och cigarrer 
är numera en självklar del av 
Varberg.

Precis som i Kubas huvud-
stad spelar havet en viktig 
roll. Varberg är känt för sin 
bad- och surfkultur. Inte 
minst Havannas eget Bad & 
Spa, vid sidan av det berömda 
Leninbadet, är en viktig del av 
badlivet i Varberg.

Varberg vilar på en gedigen 
historisk grund. Hotellets 
takterrass bjuder på en fantas-
tisk utsikt över havet och den 
medeltida fästningen. Över-
allt i Varberg gör sig dåtiden 
påmind, vid sidan av det 
moderna. En del av Varbergs 
historia är byggnaden som i 
dag är Hotell Havanna. Här låg 
ursprungligen ett semesterhem 
som under andra världskriget 
kom att fungera som vilohem 

för finska sårade soldater. 
Efter att sedan fungerat som 
bland annat vandrarhem för- 
vandlades byggnaden 2013 till  
hotellet som vi känner och älskar. 

Hotell Havannas fantastiska 
atmosfär förenar turister och 
varbergare. Här njuter man av 
rom, cigarrer, bad och en miljö 
som inte liknar något annat – 
förutom det riktiga Havanna då 
förstås!

EN BIT AV HAVANNA I VARBERG!

Hotell Havanna har tre konferenssalar. Dessa kan möbleras    efter behov 
och är utrustade med den senaste tekniken.    

  Vi gör allt för att en konferens på Hotell Havanna ska bli en upple-
velse att längta tillbaka till. Vår ambition är alltid att inget är omöjligt 

att ordna! Läs mer på sid 11 eller på hotellhavanna.se
TELEFON: 0340 –100 50

KONFERENS PÅ HAVANNA!
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Ernest Hemingway var 
en legendernas man. Vad 
han än tog sig för blev 
det larger than life. Hans 
spanienresa blev en känd 
roman. Hans fisketur fick 
Nobelpris. Och han blev 
en stor inspirationskälla 
för Hotell Havanna.

Är då alla skrönor om 
Hemingway sanna? Var det 
bara sprit, sex, jakt och 
slagsmål? Jo, Hemingway levde 
upp till alla myter. Så vitt vi 
vet kan allt som påstås i denna 
text mycket väl vara sant.

Låt oss börja med den medel-
ålders Hemingway. 1954 står 
han på höjden av sin karriär. 
Han lever i sitt hus Finca Vigía 
på Kuba. Här har han skrivit 
sitt stora mästerverk Den 
gamle och havet. Och han har 
precis fått beskedet att han 
tilldelats Nobelpriset. 

Hemingway åker inte till 
Sverige.  I stället stannar han 
kvar och njuter vid sin gigan-
tiska pool. Precis som Hotell 
Havannas gäster älskade han 
att njuta av ett gott bad.

I badet på Hotell Havanna  
hänger en gigantisk upp- 
stoppad spjutfisk. Hemingway 
drog dock upp en ännu större 
bjässe 1935. Med sina 500 kg  
var det den största som någon- 
sin fångats. Och det är natur-
ligtvis en spjutfisk som är den 
drivande karaktären i Den 
gamle och havet. 

Som fiske- jaktintresserad 
machoman var Hemingway 
naturligtvis fascinerad av den 
spanska tjurfäktningen. Death 
in the Afternoon är en djup-
sinnig analys av fenomenet. 
Tiden i Spanien gjorde också 
att han redan på 20-talet fick 
upp ögonen för farorna med 
fascismen.

Rättspatos och handlings-
kraft var ett ständigt ledord. 
Som skribent nöjde han sig 
sällan med att bara stå vid 
sidan av. Hans första bok 
handlade om första världs-
krigets fasor. Något som inte 
hindrade Hemingway från att 
handgripligen kasta sig in i 
spanska inbördeskriget och 
andra världskriget. När situa-
tionen så krävde gick han själv 
in i den militära verksam-

heten. Något som naturligtvis 
alltid följdes upp av enastå-
ende dokumentation.

Naturligtvis handlade även-
tyret inte bara om krig och 
jakt. Kvinnorna var också en 
viktig ingrediens. Heming-
ways första bok är egentligen 
resultatet av förälskelsen i 
Röda korset-sjuksköterskan 
Agnes von Kurowsky. Hon gav  
honom dock korgen – men 
hans fyra fruar var alla drif-
tiga människor som stöttade 
honom i författarskapet

Hemingway var alltid mån 
om att vårda ryktet om sig själv. 
Men hans många bedrifter 
talar ändå för sig själva. Hotell 
Havanna har hämtat mycket 
inspiration från jakttroféerna, 
äventyren och litteraturen. 
Den som besöker Hemingways 
torn ser lätt referenser till 
hans liv.

Han reste världen runt 
(förutom till Sverige!) och 
jagade en mängd djur som 
absolut inte skulle vara okej 
att skjuta idag. Han var krigs-
korrespondent och undkom 
ofta med en hårsmån. Sam- 

tidigt höll han sig gärna i sitt 
fantastiska hus på Kuba. Ett 
hus som än idag står kvar som 
det gjorde när han lämnade det 
i all hast i samband med revo-
lutionen. Fullt av böcker och 
prylar överallt. Precis som på 
ett visst hotell.

På senare år har även en bar 
öppnat i Hemingways torn. 
Och när det gäller hans rela-
tion till alkohol – tja - han 
uppfann drinken Death in the 
Afternoon. En blandning av 
absint och champagne. Och 
naturligtvis gav han den namn 
efter sin egen bok. 

- EN STOR INSPIRATÖR -

Ernest Hemingway

Storfiskaren Hemingway
drog upp en 500 kilos 
spjutfisk 1935

Fascination with bravery and death
Life Magasine efter Ernest Hemingways död. 

Henke i baren
Välkommen till  

Hemingways 
torn!

Författaren Hemingway
publicerade romaner, novell- 
samlingar och fackböcker.

Bröllopsresa till 
Honolulu
Martha Gellhorn och 
Ernest Hemingway.

Finca Vigía  
I huset på Kuba  
har tiden stått stilla.
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Kuba är ett paradis för den som älskar gamla amerikanska 
bilar. Kubanerna är experter på att hålla liv i 50-talarna. 
Och även om Krabbes väg i Varberg främst trafikeras av 

moderna fordon, händer det allt som oftast att någon riktig 
raritet kommer på besök. Här följer ett axplock av jänkare som 

poserat under Hotell Havannas neonskylt.

AUTO AMERICANO DE

Havanna!
trevliga

Utmärkelser för
Hotell Havanna!

Det är alltid trevligt med goda omdömen. 
Naturligtvis är gästernas beröm viktigast, 

men det är kul med erkännanden från andra 
håll. White Guide uppskattar vår restaurang, 

Byggkeramikrådet premierar vårt bad 
och fem latinamerikanska ambassadörer 

uppskattar den kubanska miljön. Vi tackar så 
mycket och fortsätter att utvecklas.
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Romprovningarna på Havanna är numera 
en självklar del av hotellets karaktär. 
Romabassadören Per Ädel har under fem 
års tid hållit hundratals lärorika prov-
ningar här. Sedan en tid tillbaka kan han 
även titulera sig romproducent. Men hans 
eget märke bjuds inte på provningarna.

Per Ädel har många strängar på sin lyra, 
de flesta relaterade till rom. När han inte 
håller provningar eller hjälper till med 
Hotell Havannas sortiment producerar 
han sin egen rom. Och redan första tapp-
ningen blev prisbelönt av en jury som 
även rekommenderar Pers egendesignade 
romglas.

2007 började bartendern Per Ädel hålla 
i några enstaka romprovningar. Hans 
intresse hade börjat några år tidigare 
och nu hade även allmänheten fått upp 
ögonen för denna ädla dryck. När Hotell 
Havanna öppnade 2013 var romrevolu-
tionen i full gång och Per hade en central 
roll i att göra Havanna till en bas för 
svensk romprovning.

Nuförtiden jobbar Per med rom på 
heltid. En stor del av arbetet sker på 
Hotell Havanna. 

- Folk kommer till Havanna från 

stora delar av Sverige bara för att gå på 
romprovning. 

Per hjälper hela tiden till att utveckla 
Havannas sortiment. Målet är inte att ha 
så många sorter som möjligt utan att ha 
ett utbud som kännetecknas av högsta 
kvalitet. Det förnäma urvalet placerar 
Havanna på den svenska romkartan. 
En av hotellets specialiteter är att köpa 
mycket av limiterade utgåvor. Därför kan 
de hela tiden servera speciellt god rom.

Pers verksamhet riktar sig inte bara till 
privatpersoner utan till importörer och 
restaurangpersonal. Målet är att främja 
romintresset i Sverige.

- Jag har blivit utnämnd till svensk 
romambassadör av Global Rum Ambas-
sador Ian Burrell.

För att behålla sin opartiskhet har 
han aldrig med sig sina egna drycker på 
romprovningarna. 

- Jag har en bra relation till importö-
rerna och vill behålla min trovärdighet. 

Den egna produktionen håller dock 
en väldigt hög kvalitet. 2016 fyllde Per 
rom från Panama på fat av svensk ek. 
Slutlagringen skedde ett stenkast från 
Apelviken i Varberg och 2017 kunde den 
börja tappas. I Sverige är romrom.se den 

tongivande rösten, och premiärromen 
Apelviken från Pers label A-bay Spirits 
hamnade på bronsplats.  

Per sköter den egna produktionen och 
reser årligen runt i Karibien för att be- 
söka destillerier. Men den huvudsakliga 
sysselsättningen är ändå romprovningar 
på Havanna.

- Rom förtjänar verkligen den uppmärk-
samhet den har fått. Det är en fantastisk 
dryck. Den passar till så många olika till-
fällen och den har ett mäktigt historiskt 
och kulturellt arv.

En romprovning är inte bara en smak- 
övning utan också en historielektion. 
Vet du exempelvis hur språket som  
talas på en ö påverkar smaken på dess  
rom? Per är också glad över att rom- 
provningar lockar fler kvinnor än 
whiskyprovningar. Rom är en gräns-
överskridande dryck som uppskattas 
av många.  Intresset visar heller inga 
tendenser att avta.

- Rom produceras runt hela ekva-
torn. Indien är på gång, berättar Per. Det 
händer väldigt mycket i romens värld. Så 
det finns all anledning att lära sig mer på 
en romprovning på Hotell Havanna.

med rom i hjärtat
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CIGARRFESTIVAL på havanna!…
Varje kubanskt hotell med 
självaktning huserar natur-
ligtvis en cigarrfestival. På 
Havanna heter den Fiesta del 
Cigarro och har på några år 
blivit en institution i cigarr-
världen.

− Det här är Sveriges största cigarr-
festival, säger festivalgeneralen 
Anders W. Bengtsson.

Anders har koll både på cigarrer 
och festivaler. Det var hans erfaren-
heter från cigarrfestivalen i Göteborg 
som gjorde att förre hotelldirektören 
Lasse Diding tog kontakt.

− Det är fantastiskt när evene-
mangsarenan är med och stöttar 
festivalen. Det blir helt andra förut-
sättningar, förklarar Anders.

Hotell Havanna är en plats med 
utmärkta förutsättningar. Med sitt 
kubanska arv finns det naturligtvis en 
stor expertis och förståelse. Dessutom 
har man ett oerhört mysigt rökrum 
i direkt anslutning till matsalen och 
terrassen. 

Vad som också blivit legendariskt 
i cigarrkretsar är det nitiska brand-

larmet. Naturligtvis var larmet 
avslaget i de bolmande delarna av 
hotellet premiäråret 2016 - men den 
digitala faktorn gjorde att det slogs på 
automatiskt. Klockan två. På natten.

− Vi var lite oroliga för vad Lasse 
skulle säga, berättar Anders, men det 
gav ju mycket publicitet till hotellet!

Festivalen är ett mecka för cigarr-
entusiaster från när och fjärran. 
Dessutom skickar cigarrföretagen 
gärna sina representanter. Den 
svenska marknaden och varbergska 
festivalen är precis lagom stor för 
att man som cigarrintresserad ska 
kunna ha ett samtal med leveran-
tören om cigarren man just röker. Vid 
sidan av föreläsningar och provning 
av cigarrer får konnässören njuta av 
mat, dryck, musik och mingel.

Anders talar om sig själv som cigarr-
nörd. Det började med en resa till 
Kuba och en enda avgörande cigarr.

− Jag hade inte rökt på 20 år, men 
där insåg jag vad en riktig cigarr kan 
innebära.

Mersmak är bara förnamnet. Anders 
reste ut på den kubanska landsbygden 
och valde ut det bästa. Han frågade en 

odlare om han behövde förvara dem 
på något speciellt sätt. Men svaret var 
att de kan ligga i skrivbordslådan.

− Och det stämmer på Kuba, men inte  
i Sverige, där luften är mycket torrare.

Väl hemma införskaffade han först 
en humidor. Och sedan ännu en. Och 
en till. Sedan blev han föreningsaktiv 
och medarrangör till först cigarr-
festivalen i Göteborg och sedan den 
på Hotell Havanna.

− Tillsammans med Henrik 
Pettersson och Claudio Carrera satte 
jag ihop ett festivalprogram som blev 
lyckat.

Och succén har fortsatt. Trots 
att hotellets samtliga gäster fick 
utrymmas under premiärdygnet (de 
tog det med ro – Hotell Havanna har 
ju också Sveriges bästa gäster) har det 
växt till ett arrangemang med flera 
hundra deltagare.

Anders W. Bengtsson tänker dock 
trappa ner sitt engagemang. Inte för 
att sitta och röka i lugn och ro – utan 
för att starta sitt eget cigarrmärke. 
Vi ser alla fram emot att prova hans 
alster under framtida festivaler.
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Varberg vilar på gamla traditioner om 
vattnets välgörande verkan. Varje epok 
har dock speglat sin tid. Havsbad tilläts 
exempelvis först 1869.

Varbergarna har länge välkomnat sina 
badgäster. Den första stora tillström-
ningen kom 1811 efter att Svartekällans 
vatten blev känt som hälsobringande. Då 
reste man till Varberg för att dricka brunn 
och njuta av det goda livet.  Under 1800-
talet gick man från att dricka vatten till 
att bada i vatten. Detta tillsammans med 
olika kurer som t.ex. gyttjebad gjorde att 
Varberg sattes på badortskartan. 

Från att ha börjat med diverse flottar 

byggde man sedan upp kall- och varm-
badhus. Just kallbadhusen har haft lite 
otur med stormar och vi är nu inne på 
vårt tredje, på samma plats. Men det har 
å andra sidan stått sedan 1903.

Det var inget lättvindigt nöje att bada. 
Badgäster skulle minsann registrera sig 
hos badkamreren (Varbergs turistchef 
hade naturligtvis titeln badkamrer under 
större delen av 1900-talet). Och havsbad 
i det fria, det avrådde badläkarna med 
bestämdhet ifrån.

Men 1869 släpptes badandet i havet 
fritt. Under 1900-talets början ändrades 
förutsättningarna radikalt. Strand-
promenaden anlades, stenhuggarna 

200 ÅRS BADKULTUR I VARBERG

Kallbadhuset i morisk stil från 1903

Bryggan vid ”Ankaret” nedanför Hotell Havanna

Leninbadet på systerhotellet Gästis
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200 ÅRS BADKULTUR I VARBERG
försvann och järnvägen flyttades ifrån 
strandkanten. Nu började en helt ny 
badkultur, det var inte längre societeten 
som var målgruppen. Vanliga varbergare 
och vanliga turister kom för att njuta av 
havet. Men behandlingarna och kulturen 
har levt kvar.

En viktig del av badkulturen i Varberg 
är nakenbaden längs Strandpromanden. 
Något som naturligtvis var stort under 
den svenska syndens dagar på 60- och 
70-talen när Varbergs badliv marknads-
fördes med detta i fokus.

I dag finns det mer badliv än någonsin i 
Varberg. Spakulturen har fått en pånytt-

födelse, Havanna Bad och Spa samt 
Leninbadet på systerhotellet Gästis är 
bara två exempel. Dessutom kan man 
känna historiens vingslag på kallbad-
huset eller kasta sig i från 4-meters 
höjd på nybyggda Fästningsbadet strax 
bredvid. 

Bara ett stenkast från Hotell Havanna 
ligger Djupa dräkt, eller Ankaret i folk-
mun. Här, mitt på Strandpromenaden, 
är en av Varbergs stora samlings- 
punkter. Under sommarkvällarna är här 
fullt av liv. Men om du smyger hit en tidig 
morgon känner du stillheten, sältan i 
luften, kylan i vattnet. Och du är en del 
av Varbergs badkultur.

Havannas prisbelönta kakel

Ansiktsbehandlig på Havanna Bad & Spa

Finns självklart även för damer
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Trio De 
Luxe är en självklar del av Hotell 

Havanna. Bandet har ett speciellt lätt-
lyssnat sound och skapar en fantastisk 
stämning utan allt för mycket volym – 
vilket är en konstart i sig.  

Tanken med bandet är att spela på 
låg volym utan att störa, men samtidigt 
ha medryckande musik som publiken 
känner igen. Den speciella känslan 
skapas av att stöpa om välkända melo-
dier, det speciella soundet från Trio De 
Luxe.

- Det är lite bossanova, samba och 
jazz. Svängigt men ändå lättlyssnat, 
berättar trummisen Mats Bengtsson.

Mats har utvecklat en teknik för att 
kunna spela trummor extra tyst, för att 
musiken ska fungera som en stämnings-
höjare utan att ta över. Det är svårare 
än man kan tro, lyckligtvis har bandet 
mycket erfarenhet. Mats och bandets 
två andra medlemmar Douglas Möller 
och Kalle Åhrman, är alla mångåriga 
musiker med erfarenhet från kända 
band som Flamingokvintetten, Spot-
nicks och Ensamma Hjärtan.

Mats var den som fick idén att starta 
ett band med lättlyssnad musik. Det 
var i samband med att Hotell Havanna 
slog upp portarna och sedan dess har 
bandet regelbundet spelat där.

- Vi brukar spela på Havanna en gång 
i månaden. Publiken ger alltid positiva 
omdömen och ibland får vi förfrågan 
om att spela på kalas och bröllop. Men 
vi är inte det där bandet som man 
dansar till utan vi spelar trevlig musik 
på eftermiddagar och tidiga kvällar.

Bandet vill inte åka långt utan spelar 
helst nära Varberg. Därför är det 
perfekt att komma till Havanna. Trio 
De Luxe spelar året om på hotellet, 
under sköna sommardagar sitter de 
på uteserveringen och bidrar till den 
fantastiska kubanska känslan i Hotell 
Havannas trädgård.

Spelschema finns på hotellhavanna.se

ALLA ÄLSKAR HAVANNA!

Trio de Luxe

Ebbot Lundberg (f. 1966) är mest känd som 
sångare och frontfigur i bandet Soundtrack of 
our Lives. Men han har många andra strängar på 
sin lyra. Inte minst som musikproducent åt andra 
band. 
Och som stammis på Hotell Havanna.

Åsa Moberg (f. 1947) tar som 
författare och journalist upp de 
stora och viktiga frågorna. I flera 
decennier har hon varit en del av 
den svenska samhällsdebatten. 
Åsa ses med jämna mellanrum på 
Hotell Havannas restaurang.

Olle Ljungström (1961-2016) skrev 
sånger med djup och känsla. Han 
var en förnyare inom svensk pop 
och rock. På Hotell Havanna fick 
han lära sig att bada naken.

Alsida Guevara (f. 1960) är läkare, 
föreläsare och dotter till den 
mytomspunne Che Guevara. Hon 
är även en hängiven anti-rökare. 
Trots detta vågade hon sig in i 
Hotell Havannas cigarrsalong 
hösten 2015.

Ulf Lundell (f. 1949) är en av hörnste-
narna inom svensk rock. Har skrivit 
Öppna landskap som av många ses 
som den egentliga nationalsången.
Under en vistelse på Skeppsgården 
(nuvarande Hotell Havanna) lär han 
ha skrivit låten ”Rialto”.

Thorleif Torstensson (f. 1949) grun-
dade Thorleifs som under sex decen-
nier var tongivande inom den svenska 
dansbandsscenen. Med en mängd 
oförglömliga klassiker är Thorleif en 
av legenderna. Hans favoritrum på 
Havanna är nr 307.

THE SOUNDTRACK OF HOTELL HAVANNA

002. Åsa Moberg
Kolumnist

001. Olle Ljungström
Artist 003. Aleida Guevara

Läkare, föreläsare

004. Thorleif TorstenssonSaxofonist

005. Ebbot Lundberg
Musiker

006. Ulf Lundell
Musiker, författare
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Gunnar Hernborg och Linda 
Mjörner på Move Management 
AB tillbringar upp till 150 
dagar om året på konferens.
De vet exakt vad de vill ha.
Och det har de funnit på Hotell 
Havanna.

På Move arbetar man med 
att utbilda och coacha både 
individer och organisationer i 
ledarskap, förändringsarbete 
och kommunikation. Bland 
annat! 

Läkare är en av deras 
målgrupper, och ofta den 
yrkesgrupp de arbetar med just 
i Varberg.  För att Gunnar och 
Linda ska kunna göra ett bra 
jobb måste de vid varje utbild-
ningstillfälle snabbt bygga en 
grupp och skapa trygghet för 
deltagarna.

- I det arbetet är miljön jätte-
viktig, både den inre och den 
yttre, förklarar Linda.

Move Management har natur-
ligtvis testat de flesta typer av 
anläggningar. Sedan Hotell 
Havanna öppnade är det här 
man gärna vill vara.

-Hela hotellets uppbyggnad 
passar oss, säger Linda.

-Här är man till exempel inte 
”fånge” i en konferenssal. Hela 
huset är fullt av små prång och 
mysiga miljöer där man kan 
sitta i mindre grupper. För att 
inte tala om omgivningarna! 
Havet och Strandpromenaden 
är som gjorda för ”walk and 
talks” eller ensamma prome-
nader för de som behöver det. 
SPA-avdelningen ger även en 
extra guldkant, förstås, men 
passar vår verksamhet väldigt 
bra: Att bada tillsammamans 
och kunna fortsätta prata med 
varandra efter en lång dag 
för våra deltagare närmare 
varandra.

Gunnar tycker också det är 
en stor fördel att Havanna har 
en egen identitet.

-På Havanna får man lätt 
känslan av ”nu är vi här till-
sammans” och det är bra. 
Sen behöver vi aldrig oroa 
oss för någonting, vi vet att 
allt kommer fungera: Maten 
kommer vara god och perso-
nalen kommer att göra allt för 
att det blir som vi vill ha det 
med allt från möblering av 
sal till andra önskemål, säger 
Gunnar och berättar med en 
rysning om ett besök på en 
konferensanläggning där allt 
var precis motsatsen…

Tillbringar man 150 dagar om 
året på resande fot, då ställer 
man krav, fortsätter han.

-Vi nöjer oss inte med något 
halvbra, det måste fungera 
fullt ut. Och då har Hotell 
Havanna utkristalliserat sig 
som ett av våra bästa alterna- 
tiv när vi är i Halland.

Linda avslöjar att hon har 
en sommarstuga i Varberg, 
alldeles vid havet.

- Jag skulle kunna övernatta 
där när vi är i Varberg för att 
slippa ännu en hotellvistelse. 
Men Havanna är så mysigt att 
jag ofta väljer att sova här och 
inte hemma hos mig. Det är 
nog det bästa betyg jag kan ge 
ett hotell!

…

Efter fem år med mitt Havanna i Varberg, lämnar jag det nu vidare 
till Erik, Daniel och Marcus. Jag kan göra det i trygg förvissning om 
att det idag har en närmast självklar plats, inte bara bland varbergs-
borna som vant sig vid att gå dit och äta gott, bada, dricka rom, läsa 
en bok eller röka en cigarr, utan också för folk från hela landet, som 
vill ha en karibisk helhetsupplevelse utan att sitta tolv timmar i ett 
flygplan. Att grabbarna varit med på hela resan är naturligtvis bra 
och att därtill stora delar av övriga personalen också har det, känns 
för mig som något slags kvalitetssäkring.
 Det var förstås långt ifrån självklart att det skulle bli på detta sätt, 
men min vision av ett slags varmt vardagsrum, dit man kunde gå för 
att göra allt det jag själv tycker gör livet värt att leva, har kommit att 
delas av överraskande många.
 Att det blev Havanna var en ren tillfällighet och inte något slags 
vänsterpolitiskt val, som många kommit att tro. När jag på våren 
1995 kände mig trött och utarbetad hittade jag av en tillfällighet en 
resa till det då nyblivna charterturistlandet och mitt enda mål med 
resan var att hitta en rofylld vrå av världen, där jag i en skön fåtölj 
under ett par veckor kunde läsa mina älskade böcker. En sådan plats 
fann jag verkligen i Havanna och därtill inte bara sol och värme i 
luften, utan främst varma nyfikna människor, som verkade på allvar 
vilja lära känna sina nya turister. Turismen hade ett dystert förflutet 
i Havanna, då det på 50-talet var den amerikanska maffians egen 
spelhåla med dess föraktfullt nedlåtande inställning till kubanerna. 
När man efter Sovjetunionens sammanbrott tappat mer än hälften 
av sina handelsinkomster och samtidigt fick leva med USAs bojkott, 
blev turismen en nödvändighet för landets överlevnad. 
 Under mer än tio resor på tjugo år därefter har jag sett detta fatti-
ga men stolta land långsamt anpassa sig till turismen utan att risk-
era att bli slav under densamma. I gamla Havanna har kvarter efter 
kvarter renoverats och återskapas i sin ursprungliga överdådighet 
och idag har många av de palatsliknande byggnaderna givit plats åt 
ofta specialiserade hotell. Ett av de första jag bodde på var endast för 
cigarrökare, något jag omöjligtvis kunde motstå om än jag oftast valt 
att bo inneboende i någon familj privat, vilket givit vänner för livet. 
Således var det inte bara inredningsmaterial, färger, bilder och stil 
jag sen plockade med mig hem till mitt eget Havanna utan främst 
ville jag ha med mig en stämning och inställning till livet, som 
kändes annorlunda och varmare än nästan allt jag mött här hemma.
 Det är nog detta som främst bidragit till att skapa stämningen på 
Hotell Havanna och något av det allra roligaste under dessa år, är 
när vi fått besök av kubaner. Då tänker jag inte främst på den kuban-
ske konstnär som bodde där en månad redan första hösten och som 
gjorde mig orolig för att han skulle upptäcka att jag helt fräckt kopi-
erat hans fantastiska målningar och fyllt en konferenssalen med dem 
om än det inte var direkt olagligt. När han väl reste och jag kunde 
pusta ut, så kramade han mig, tackade för en underbar vistelse och 
så gav han mig som present ett USB-minne, med som han sa, alla 
sina bilder, men i lite bättre kvalité än den skiten du har där inne 
och pekade mot konferensrummet. Nä, det jag främst tänker på är 
att många kubaner sagt att hotellet är väldigt fint och speciellt och 
alls inte direkt en avbild av något särskilt i Havanna, men att man 
tydligt ser att det är skapat av någon som älskar Kuba och Havanna 
och bättre betyg än så tyckte jag knappast att jag kunde få!! 

Lycka till! 

Tack för mig 
och au revoir!

/ Lasse
“Att det blev Havanna var en ren tillfällighet”

Gunnar Hernborg 
och Linda Mjörner

NÄR PROFFSEN SJÄLVA FÅR VÄLJA
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- HAVANNA KÖK & BAR -

MAT VARJE DAG ÅRET RUNT
De blev restaurangchefer över en natt och 
har tusen idéer. Ett team som både jobbar 
och leder tillsammans. Och så älskar de 

serviceyrket. (Typ på riktigt.)

Henke och Josefin har jobbat på Havanna 
Kök & Bar sen hotellet öppnade 2013.  
Som många i restaurangbranschen är de 
vana vid långa och sena arbetspass. När 
de är lediga och själva ska gå ut och äta 
eller ta en öl, då går de helst till... ja, ni får 
gissa en gång.

-Det är lite pinsamt faktiskt, skrattar 
Josefin.

-Men vad ska man göra? Det är här på 
Havanna som det är trevligast, här finns 
de bästa takterasserna och de roligaste 
människorna!

De började som barchef (Henrik Nilsson) 
och servitris (Josefin Bjärne). Även om 
de båda är noga med att förklara att på 
Havanna är rollerna flytande: alla gör allt 
och hugger i där det behövs.

Efter fem år slutade den förre restaurang- 

chefen. Från en dag till en annan gick 
frågan till Henke och Josefine. Som sa 
ja, utan större tvekan. Eller - utan nån 
tvekan!

-Vi är ett bra team, lika och olika på 
samma gång, berättar Henke.

-Vi älskar att resa, vi har tusen idéer och 
vi umgås med våra respektive sambos och 
kompisar på fritiden. Att dela på ett chef-
skap är något de bara tycker är bra. 

-Det är inte så viktigt med titlar här, 
säger Josefin.

- Och är man två är man också mindre 
sårbar och kan täcka upp för varandra.

Restaurangbranschen är för många 
ett ”genomgångsyrke”, en bransch man 
jobbar i några år. Men Henke och Josefin 
vet att de är på rätt ställe.

-Jag älskar serviceyrket! säger Henke 
med betoning på varje ord.

Han förklarar:
-Att  ge människor en upplevelse, att göra 

så de känner sig sedda och välkomnade 
och nöjda, det är något helt fantastiskt.

Josefin nickar medhåll och Henke fort-
sätter:

- När man möter en restauranggäst ligger 
man i vanliga fall på plus minus noll i 
relationen. Här på Havanna är människor 
så positivt påverkade av miljön och stäm-
ningen att vi ofta börjar relationen på plus 
tre, och tar den vidare därifrån. 

(En liten titt på betygen på Trip-
advisor bekräftar hans ord. Den trevliga 
personalen nämns i stort sett i varenda 
omdöme.)

Och så några ord om maten. Ska de nya 
restaurangcheferna ändra på den?

-Nej! Maten på Havanna är så uppskattad 
så den kommer fortsätta att gå i samma 
stil. Ankan på vintern och musslorna på 
sommaren går ju inte att byta ut, då skulle 
det bli uppror, konstaterar Josefin.

-Vi har lagt till att det alltid finns en 
karibisk rätt på menyn och ska utöka det 
veganska utbudet. Små och roliga varia-
tioner men samma enkla grund som gjort 
restaurangen så omtyckt. 

JOSEFIN BJÄRNE
Restaurangchef
Född och uppväxt 
på restaurang. 
Springer gärna trail

HENRIK NILSSON
Restaurangchef
Svensk mästare i 
thaiboxning 2007
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JULBORD PÅ HAVANNA VARJE JUL!

En ”pappa” och hans två ”söner”. 
Gemensam nämnare för alla tre: 
de älskar sitt jobb.
Möt Daniel, Dennis och Jacob: 
Kökets egen Trio de Lux.

Dennis är 22, Jacob 23 och ”Pappa 
Daniel” 36. Alla har de jobbat på Havanna 
Kök & Bar i flera år. Dennis sedan han gick 
ut skolan, Jacob likaså och Daniel ända 
sedan hotellet öppnade. Detta i en bransch 
som givit ordet ”personalomsättning” ett 
ansikte. 

Så varför? Varför har de blivit kvar här?
De tre sneglar på varandra. Tvekar lite.
- Här är liksom… GÖTT, säger Daniel till sist.
- Det är mys under ansvar, fyller Dennis i.

Mysigt och gött. Då pratar de ändå om ett 
stressigt jobb där helg- och kvällsarbete 
ingår i grundvillkoren. Året om. 

-Det är något speciellt här på Havanna 
som är svårt att förklara, säger Daniel (och 

försöker sedan förklara):
-På andra ställen där jag jobbat har jag 

efter två år tydligt känt att ”nu, nu är jag 
färdig här”. Men här har jag arbetat i sex 
år och det känns som om jag bara börjat! 
Det finns så mycket roligt kvar att göra, 
så många förutsättningar som går att 
utveckla så att allt bara blir ännu bättre. 

Alla tre delar en sak till: passionen för 
mat. Daniel och Dennis har sedan dagis- 
åldern vetat att det var kockar de skulle bli, 
punkt slut. Jacob var lite senare i starten. 
Han valde restaurangprogrammet främst 
för att han hade MVG i hemkunskap när 
han gick ut nian. Hela gymnasietiden arbe-
tade han i köket på Grappa och intresset 
för mat växte sig allt större. Idag lägger 
han ner hela sin själ i kockyrket – när han 
jobbar.

 -Titta på matprogram och sånt på 
fritiden, det lämnar jag till de andra två, 
säger han och ler, och avslöjar att hemma 

lever han gärna på fryspizza och annan 
skräpmat. 

-För mig är matlagning främst ett jobb, 
men ett fantastiskt jobb! Och det är arbets-
kamraterna som är allra bäst.

När lördagskvällen kommer råder full 
koncentration i köket. Att se hur perso-
nalen rör sig mellan spis, kyl, disk och 
pannor är som att titta på en koreograferad 
dans. En varm tallrik sätts fram, en annan 
hand lägger på en fräsande varm fiskbit, en 
tredje häller på sås och river gravad äggula 
över torskryggen. 

Det är inte mycket golvyta matlaget i 
köket har att dela på. Men inga kockar 
krockar.

- Det finns egentligen noll marginaler en 
fullsatt kväll, konstaterar Daniel.

- Ändå är det det som är roligast: att 
TROTS det, ändå kunna lösa situationer 
som dyker upp. En gäst som har ett extra 
önskemål, något som fattas i köket… För 
att detta ska funka måste alla vara med och 
göra sin del. Det är lite som en symfonior-
kester och när vi ”spelar rätt” tillsammans 
får man en adrenalinkick!

På Havanna Kök & Bar serveras klassisk 
mat, men med en extra finess. 

- Det är gott, det är rikligt och inga 
krusiduller. Bra mat, helt enkelt, förklarar 
Daniel.

Fyra gånger om året byter man meny.
- Det är nog det enda som jag kan tycka är 

lite svårt med jobbet, säger Dennis.
- Att hitta på nya rätter!
På menyn finns alltid en vegetarisk rätt, 

och en vegansk.
- Idag är matmedvetenheten stor bland 

gästerna. Och kraven har också ökat. För 
tio år sedan fick en vegetarian kanske 
nöja sig med pasta med tomatsås som enda 
alternativ, det går inte idag. Och det är bra 
med krav, det tvingar oss att hela tiden bli 
bättre, säger Daniel. 

För resan på Havanna fortsätter. Att stå 
stilla och vila på gamla lagrar är inte aktu-
ellt för denna kökets trio.

Man får aldrig ta för givet att gästerna 
kommer, hur mycket beröm man än får för 
maten, för servicen och för atmosfären. 

-Vad är det finaste beröm ni fått?
-Att gästerna kommer tillbaka!

HOTELLHOTELL

Feliz Navidad

– HAVANNA KÖK & BAR –

MYS UNDER ANSVAR!

Vi på Hotell Havanna håller julbordets fana 
högt. Vi är en av få Varbergsrestauranger 

som fortfarande serverar ett klassiskt julbord. 
Månaden före jul dukar vi upp alla de traditio-
nella rätterna (gillar du grisfötter har du kom-
mit till rätt ställe!). Boka in dig själv, familjen 

eller hela firman - alla är välkomna!
¡Feliz Navidad! 

JULBORD PÅ HAVANNA VARJE JUL!
Vi på Hotell Havanna håller julbordets fana 
högt. Vi är en av få Varbergsrestauranger 

som fortfarande serverar ett klassiskt julbord. 
Månaden före jul dukar vi upp alla de traditio-
nella rätterna (gillar du grisfötter har du kom-
mit till rätt ställe!). Boka in dig själv, familjen 

eller hela firman - alla är välkomna!
¡Feliz Navidad! 

HOTELLHOTELL

Feliz Navidad
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Hotel Inglaterra, Havannas (och Kubas) 
äldsta hotell, ligger vid Paseo del Prado, 
där stadsdelarna Centro Habana och 
Habana Vieja möts. Här bodde Winston 
Churchill som krigsreporter 1895 och här 
agiterade en ung José Martí för självstän-
dighet från den spanska överhögheten.

Från hotellets trottoarservering 
strömmar dagligen levande musik som 
blandas med taxichaufförernas köp- 
slående på gatan utanför. Ett lugnare 
alternativ är takterrassen som bjuder på 
en fantastisk utsikt över staden.

Som ägare av Hotell Havanna förväntas man självklart även 
ha koll på hotell i Havanna. Daniel, Marcus och Erik skickade 

därför sig själva till Kuba för att testa originalen.

Hotel Ambos Mundos vid Plaza des 
Armas i Gamla Havanna byggdes 1924 
och blev snabbt populärt bland skådespe-
lare, konstnärer och författare. Ernest 
Hemingway hade under flera år sitt 
”hem” i rum nr 511, där han bl.a. skrev 
romanen For Whom the Bell Tolls. Även 
här finns en fantastisk takterrass till 
vilken man tar sig med hjälp av hotellets 
originalhiss, en Otis Screen Cage.

Havannas stolthet, Hotel Nacional 
de Cuba, uppfördes 1930 i stadsdelen 
Vedado, med magnifik utsikt över havet 
och strandpromenaden el Malécon. Här 
sammankallade gangstern Lucky Luciano 
1946 ”The Havanna Conference”, där 
Havannas Cosa Nostra höll överläggningar 
med den amerikanska maffian. Händelsen 
skildras i Coppolas Gudfadern II.

Hotellet har hyst ett otal prominenta 
gäster genom åren, och i de enorma träd-
gårdsfåtöljerna njuter man stans bästa 
mojitos.

Ett bra alternativ till hotell i Havanna - liksom i resten av Kuba - är Casas Parti-
culares, rum för uthyrning i privatbostäder. Kubaner tillåts sedan 1997 att hyra ut 
privatrum till turister, och konkurrensen gör att komforten är relativt hög. Priset är 
(någorlunda) fast, man betalar runt 10 dollar per person för övernattning, 5 dollar för 
frukost och 10 för middag. Måltiderna äts ofta tillsammans med familjen. 

Godkända ”casas” med tillstånd för uthyrning känns igen på ett speciellt märke på 
dörren. De kommunala skatteintäkterna från privatuthyrningen används av de lokala 
myndigheterna för att bygga nya bostäder åt unga.

HOTELL INGLATERRA

HOTELL HAVANNA  

hotell i HavannaPÅ
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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 exportera socker från 
Kuba till framförallt USA. På socker- 
plantagerna arbetar ett stort antal afri-
kanska slavar. 

1895: Kubanerna startar befrielsekrig mot 
Spanien. 

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 dikta-
torer 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 motstånds-
rörelse mot president Batista. Dit ansluter 
sig den argentinske läkaren och revolutio-
nären Ernesto ”Che” Guevara.

1959: Batista tvingas fly. Fidel Castro blir 
landets ledare. All amerikansk egendom 
konfiskeras och Kuba blir socialistiskt med 
planekonomi.

1961: Kuba knyter band med Sovjetu-
nionen och blir beroende av östblockets 
stöd. Samma år försöker en styrka bestå-
ende av 1 500 CIA-tränade exilkubaner 
invadera Kuba genom att landstiga vid 
Grisbukten. Styrkan besegras av Castros 
trupper efter tre dagar.
 
1962: USA utfärdar handelsembargo mot 
Kuba, som helt tvingas koppla sin ekonomi 
till Sovjetunionen.

1962: Efter attacken i Grisbukten söker 
Fidel Castro militär hjälp från Sovjetu-
nionen. 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 – därmed är 
Kubakrisen är över.

1991: Sovjetunionen faller. Kuba förlorar 
sin viktigaste handelspartner och får 
ekonomiska problem.

1990-talet: Landet börjar satsa på 
turismen och restaurerar de gamla stads-
delarna i Havanna, den enda bevarade 
spanska kolonialstaden i världen.

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

2013: Hotell Havanna i Varberg öppnar 
och lyckönskas av Fidel Castro som samti-
digt kämpar med att överleva sin elfte 
amerikanske president sedan revolu-
tionen.

2016: Fidel Castros 90-årsdag firas med 
en sägenomsusad cigarrfestival på Hotell 
Havanna. Castro avlider i stillhet den 25
november efter att ha överlevt 11 ameri-
kanska presidenter och 638 planerade 
mordförsök.

2018: Miguel Díaz-Canel tar över presi-
dentposten. Raúl Castro fortsätter dock 
som partiets förste sekreterare.

Havanna

Mer om Kuba 1: Kuba har ett statligt 
välfärdssystem med gratis utbildning.
Systemet omfattar även sjukförsäkring, 
föräldraledighet och pensioner. Sjuk-
vården 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.



10 av 10 cigarrer. Tack för allt!
Julia, Tom, Lars, 

Cajsa, Lena & Bodil

Hasta Luego!
Lars & Agneta, Göteborg

En trevlig konferans
som gick som en dans.
Tack!

VSN

Världens sötaste receptionist <3 
Hon i randig tröja & mörkt hår :D

Fantastiskt hotell och underbar 
personal <3 Detta är vår tredje 
bokning på en månad och vi är 
snart tillbaka! Älskade Havanna!

Tack for hyggelig overnatting - 
rent, hyggelig betjent, nydelig 
mat og vakre omgivelser. 6 st-
jerner anbefales. 

Else & Jan, Stavanger

Förundrad, förtjust, förförd.
Elisabeth

En överraskning från min sambo 
och plötsligt är jag i hemlandet 
utan att behöva flyga 10 timmar.

Ana

Vilken ljuvlig plats att vara på! 
Vi kommer tillbaka!

Kubaälskande bokhandlarna 
i Laholm

Märkligaste hotell jag bott på! 
Helge Skoog

Muchísimas gracias! Me encanto 
el Hotel Havanna. Los agradezco 
y felicito por esta joya cubana 
en Varberg. Thank you very much. 
Tak so miket! 

Anita Escher Echeverria 
Amabassador of El Salvador

Thank You for such a lovely stay 
at your hotel. We will come 
again.

Susan Perry, Australia

Lika fantastiskt och underbart 
även detta 6:e år vi är här! Ses 
igen!

Kicki från Leksand

Viva la Revolución! 
Och vilket spa!

Nisse

Kanonbra mat, fantastisk rompro-
vning! Beroendeframkallande…

13 glada elektriker

Tack för en fantastisk vistelse!
Folkteatern Göteborg

–  HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONSBILAGA! –

UR GÄSTBOKEN

FÄRJETERMINAL

KA
LL
BA
DH

US

TÅ
G
ST
AT
IO
N

KYRKOGATAN

TO
RG

ET

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

- VARBERG -

DAY
RUMRUM

HAVANNA

SISTA LÖRDAGEN  
I MAJ

Alltid - SISTA LÖRDAGEN I M
AJ -


