
 
 

 

9-daagse fotoreis Cuba met Rob Turk & Edith van Gemmert 
 
Opzet van de reis : 

 

    Route Excursie/rijtijd 

dag 1 zondag 29 okt Amsterdam  - Havana     

dag 2 maandag 30 okt Havana  Stad 

dag 3 dinsdag  31 okt Havana Stad 

dag 4 woensdag 1 nov Havana - Vinales    (3 uur) 

dag 5 donderdag 2 nov Vinales Vinales -vallei 

dag 6 vrijdag 3 nov Vinales -Trinidad   (8 uur) 

dag 7 zaterdag 4 nov Trinidad El Cubano waterval 

dag 8 zondag 5 nov Trinidad - Santa Clara - Havana       (6 uur) 

dag 9 maandag 6 nov aankomst Amsterdam     

 
 
Groepsgrootte : minimaal  7 deelnemers – maximaal 12 deelnemers  
 

Inbegrepen in de reissom  

 Internationale vluchten  

 Transfer bij aankomst naar Hotel in Havana  

 Alle vervoer met AC bus met chauffeur, volgens programma van dag 4 t/m 8  

 Alle overnachtingen in genoemde hotel en casas particulares, onder voorbehoud van beschikbaarheid,  

in een 2-persoonskamer, inclusief ontbijt  

 Wandelexcursie door Vinales-vallei met lokale gids 

 Excursie naar El Cubano waterval aan de rand van Topes de Collantes NP  

 Lokale Cubaanse gids (engels sprekend) van dag 4 t/m 8   

 Informatie bijeenkomst voor vertrek incl. basis workshop Raw bestanden bewerken met Adobe 

Lightroom 

 Binnen 6 weken na de fotoreis organiseert Foto-workshop.nl een bespreekavond waarbij de 

opdrachten worden besproken en elke deelnemer zijn opdrachten afgedrukt ontvangt 

 Er is geen verplichting om deel te nemen aan de foto-opdrachten  

 Het is tevens mogelijk om als niet-fotograferende partner deel te nemen aan de reis 

 

Niet inbegrepen in de reissom  

 Vertrekbelasting luchthaven Havana (ca 25 CUC) cash af te rekenen op de luchthaven  

 Persoonlijke uitgaven  

 Overige maaltijden   

 Entreegelden  

 Overige excursies   

 Fooien  

 

Bijkomende kosten op de factuur  

 Toeristenkaart Cuba € 25  

 € 15 bijdrage garantieregeling GGTO  

 € 15 administratiekosten  

 Eventuele eenpersoonskamertoeslag (€ 150)  

 Eventuele reis- en/of annuleringsverzekering   
 
  



 

 

 
Zakgeldadvies  
Ter plekke betaal je uiteraard de maaltijden, je persoonlijk uitgaven, fooien, entreegelden. Het 
geadviseerde zakgeld daarvoor bedraagt ongeveer  € 250.  
 
De lokale valuta van Cuba is de Peso Cubano. Echter, deze is alleen bestemd voor de lokale bevolking.  
Er is een speciale valuta die door toeristen gebruikt dient te worden.  Dit is de convertible peso (1 Euro = 
circa 1,23 CUC – december 2014). In de meeste plaatsen kan er alleen met de convertible peso betaald 
worden.  
Het is aan te raden om met name contante euro's in kleinere coupures (briefjes van maximaal €50,-) mee 
te nemen.  Met de dollars kunt u niet meer terecht in Cuba.  
Op een aantal plaatsen kunt u met euro's betalen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk in Varadero, maar u dient er 
rekening mee te houden dat de wisselkoers die daarbij gehanteerd wordt veelal ongunstiger is, dan 
wanneer u geld bij de bank of wisselkantoor wisselt . Travellercheques kunt u in Cuba niet gebruiken. 
Pinnen met uw bankpas is in Cuba niet mogelijk !  
 
Telefoon & internet 
Telefoneren en het gebruik van internet is vanuit Cuba zeker mogelijk, maar is erg duur en bovendien is de 
verbinding slecht.   
U kunt vanuit de meeste hotels bellen, maar dit is meestal een stuk duurder dan bellen met een 
telefoonkaart. Deze zijn te gebruiken in telefoonkantoren en toeristencentra en de kaarten zijn verkrijgbaar 
voor vijf, tien en twintig CUC. Collect call naar Nederland bellen is niet mogelijk.  
We raden je aan om bij je eigen provider na te vragen wat de mogelijkheden en kosten zijn. Thuisblijvers 
kunnen altijd contact zoeken met de reizigers via de mobiele noodtelefoon van Battuta Reizen (06-
48959088, alleen in gevallen van nood dus). 
 
Internetten kan slechts in Havana, u betaalt gemiddeld vijf a zes CUC per  uur.  
 
Visa  
Voor Cuba is geen visum nodig. Wel dien je een Toeristenkaart die via Battuta Reizen is te verkrijgen, in te  
vullen en mee te nemen. 
 
Hotels  
In de hoofdstad Havana gebruiken we Hotel Plaza, een middenklasse hotel met een uitstekende locatie; 
gelegen in Centro en aan de rand van Havana Vieja. Je wandelt dus zo het meest fotogenieke deel van 
Havana in. Ook de beroemde waterkant, La Malecon is vlakbij.  
In Vinales en Trinidad is er voor gekozen om in het centrum van dit fraaie stadje te verblijven in een aantal  
dicht bij elkaar gelegen casas particulares. Dit is de leukste manier om in hier te verblijven.   
Als je gewoon op indeling boekt deel je in de hotels/casas particulares een kamer met een andere reiziger 
van dezelfde  geslacht.  Als je daarvoor kiest kunnen we ook een één-persoonskamer garanderen. De één-
persoonstoeslag die je daarvoor betaalt is op te vragen bij Battuta Reizen.  

 
Vaccinaties  
Voor vaccinaties is het altijd goed om eerst bij je huisarts of bij de lokale GG&GD langs te gaan. Op de 
website www.lcr.nl vind je een algemeen vaccinatieadvies.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Verzekeringen  
Uiteraard ben je als deelnemer verplicht er zelf voor te zorgen dat je goed verzekerd op reis gaat. 
Eventueel kan Battuta reizen een reis-en/of annuleringsverzekering bij onze partner Allianz Global 
Assistance afsluiten.  
 
Voor de samenvatting Algemene Reisvoorwaarden Battuta Reizen, zie website Battuta Reizen.  
 
Annuleringsvoorwaarden Battuta Reizen  
Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:  
- tot 56 dagen voor vertrek: 25% van de reissom met een minimum van €  250,= per persoon.  
- van 56 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom.  
- bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 14e dag voor vertrek: 75% van de reissom;  
- bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volledige reissom.  
 
Betalingsvoorwaarden Battuta Reizen  
Bij boeking dient de reiziger 25% van de reissom aan te betalen. Het restbedrag moet twee weken voor 
vertrek bij ons binnen zijn.  
 
In specifieke gevallen kan om een hogere aanbetaling gevraagd worden, namelijk wanneer de ticketkosten 
hoger zijn dan 25% van de reissom. Steeds vaker moeten tickets direct betaald en geprint worden. Het 
exacte bedrag van de aanbetaling staat altijd op de factuur vermeld.  
 
Op alle facturen wordt € 15 administratiekosten in rekening gebracht.  
 
Garantieregeling  
Als iedere andere reisorganisatie is Battuta Reizen wettelijk verplicht zijn klanten de garantie te bieden dat 
zij hun betaalde reisgeld kunnen terugontvangen in het geval de reisorganisatie in financieel onvermogen 
zou raken. Wij hebben deze garantie geregeld via de Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde  
Touroperators (kortweg GGTO). Ten bate van de opbouw van dit fonds brengen wij onze klanten €  
15 in rekening die zal worden afgedragen aan dit fonds. Zo bouwen wij in samenwerking met andere 
kleinschalige gespecialiseerde touroperators een fonds op dat de klant zijn garantie biedt. Voor meer 
informatie zie www.stichting-ggto.nl.  
 
Afgeblazen groepsreizen  
Wanneer een groepsreis het vereiste aantal minimumdeelnemers niet haalt, wordt uiterlijk vier weken voor 
vertrek de reis afgeblazen.  Battuta Reizen helpt dan met het zoeken van een alternatief, en als dat niet 
voldoet, of daar geen behoefte aan bestaat, worden per omgaande de reeds betaalde reisgelden op de  
rekening van de klant teruggestort (m.u.v. de eventueel betaalde annuleringsverzekeringspremie).  
 
Prijzen 2016  
Een groot deel van de inkoop, de landarrangementen, maar bijvoorbeeld ook de luchthavenbelastingen, 
wordt in Amerikaanse dollars berekend. Gezien het economisch klimaat is het moeilijk in te schatten hoe 
deze koers zich in 2016 zal ontwikkelen. Battuta Reizen behoudt zich het recht voor gepubliceerde prijzen  
aan te passen als koerswijzigingen daar aanleiding toe geven. Dit zal altijd expliciet vermeld worden.  
 

 
  



 

 

 

Fotografie  
 

 Kennismakingsmiddag & introductie over het werken met het fotobewerkings programma Adobe 
LightRoom 

 Begeleiding  tijdens het fotograferen middels het geven van tips en adviezen om het beste 
resultaat te behalen  

 Dagelijks ontvang je een foto-opdracht (niet verplicht)  

 Na de reis, terugkom middag waar de foto opdrachten worden besproken  
 

De grootte van de groep is bewust klein voor maximale aandacht. Je wordt met tips en adviezen 

bijgestaan. Tijdens deze fotoreis komen de volgende zaken ruimschoots aan bod en de reis is geschikt 

voor de beginnende en gevorderde amateurfotograaf.  

 
Techniek:  
-       sluitertijden | bevriezen en weergeven van beweging 
-       diafragma | spelen met scherptediepte 
-       ISO auto versus ISO handmatig 
-       witbalans | juiste kleurweergave of juist beïnvloeden van de kleuren 
-       verschillende manieren van scherpstellen 
-       onder-en overbelichting toepassen 
-       lezen van histogram  
-       lichtmeting 
-       semi-automatisch fotograferen 
-       werken met RAW 
 
  
Creativiteit:  
-       compositie 
-       vlakverdeling en de gulden snede 
-       kleurgebruik en zwart/wit fotografie 
  
 

 

  



 

 

 Wat mee te nemen aan foto apparatuur  

 camera 

 extra accu / oplader  

 voldoende geheugen (in Cuba echt niet te koop)   

 groothoeklens (landschap en straatfotografie) 

 telelens (portretfotografie) 

 standaardlens (voor slecht licht situaties) 

 statief (nacht en HDR fotografie) 

 zonnekap  

 goede beschermende tas/rugzak 

 denk aan het gewicht van je apparatuur. Er geldt een maximum van 10 kg voor je handbagage  
 

Optioneel : 
-     macro lens   
-      filters (grijsfilter, UV en polarisatie) 
-      losse flitsers  

-     laptop/Ipad 
-      zaklantaarn/fietslichtjes voor avondfotografie  

 
 
Waar rekening mee te houden : 

 respecteer de cultuur. Niet iedereen kun je zomaar fotograferen, je kleding en je eigen houding 
maken veelal het verschil. Vraag het, wees aardig, koop ze om met kleine souvenirs of wees een 
beetje brutaal 

 mede door de intensieve politie- en sociale controle is Cuba aanzienlijk veiliger dan veel andere 
landen in Latijns-Amerika. Dit neemt niet weg dat zakkenrollers en gelegenheidsdieven in 
toenemende mate hun slag slaan  

 fotograferen van politie agenten en/of militairen-gebouwen is niet toegestaan   
 

 

  



 

 

Op reis  
 
Bagage  
Aan boord van het vliegtuig mag je afgezien van je handbagage maximaal 20 kilo inchecken. Neem je 
bagage mee in handzame tassen. Harde koffers zijn erg onhandig. Dit in verband met de beperkte ruimte 
voor bagage in de minibus. 
  
Gezondheid  
We gaan er vanuit dat een ieder die meegaat over een normale gezondheid en conditie beschikt zodat we 
samen al wandelend de mooiste plekken kunnen bezoeken.  
De reisbegeleiding heeft alleen EHBO-spullen voor eigen gebruik bij zich. Neem daarom zelf een eigen 
reisapotheek mee. Lijd je een chronische ziekte, vraag dan aan je huisarts een verklaring van je  
aandoening en de therapie in het engels. Ook verzoeken we je ons hiervan op de hoogte te stellen voor 
vertrek.  
 
Elektriciteit  
Elektriciteit is er overal, maar in de hotels worden er verschillende soorten stopcontacten gebruikt. Namelijk 
van 110 en 220 volt. Indien een voltage van 110 volt beschikbaar is, heeft u voor het gebruik van 
elektrische apparatuur, die niet werkt op 110 Volt of 60 Hertz een verloopstekker nodig.  
Accu’s en batterijen kan je zonder grote problemen opladen, maar de meeste stopcontacten zijn alleen 
geschikt voor stekkers met platte polen. U kunt hiervoor een 'wereldstekker' gebruiken. 
Deze zijn in Cuba moeilijk te verkrijgen en daarom adviseren wij u deze vanuit Nederland mee te nemen. 
Controleert u goed of op uw wereldstekker inderdaad een stekker met platte polen is inbegrepen. 
 
Klimaatgegevens 
Cuba heeft een ideaal subtropisch klimaat. De gemiddelde temperatuur bedraagt 25 °C.  
 
Fooien 
In Cuba is het gebruikelijk om fooien te geven. In restaurants geef je ongeveer vijf tot tien procent fooi.  
 
Eten 
Onderweg eten we waar we langskomen, het eten in Cuba is beperkt, we eten wat er voorradig is. Het 
water uit de kraan is geen drinkwater, water dien je overal zelf te kopen.   
 
Indicatie van prijzen voor maaltijden, de prijzen in Havana liggen hoger dan in de rest van Cuba  

 Lunch: tussen de 8 en 10 euro  

 Diner: tussen de 15 en 20 euro 
 
 
Wat neem je mee : 
- slotje voor op je tas  
- kopie verzekeringsbewijs  
- kopie paspoort of scan in je mail 
- medicijn paspoort  
- diacure, aspirine, pleisers etc..  
 
- wandel schoenen voor tijdens de wandeling in Vinales en naar de waterval  
- slippers om mee te douchen  
- iets voor op je hoofd  
- zonnebrand  
- zwemkleding  
- muggenspray  
- wereldstekker 
- paraplu / regencape  
  



 

 

Cuba dag voor dag  

Dag 1 Amsterdam – Havana (zaterdag 15 oktober)  
Aankomst en ontvangst in de avond afhankelijk van de vlucht .  
 
 
Dag 2 Havana (zondag 16 oktober)  
Havana, de hoofdstad van Cuba, is een fantastische stad vol sfeervolle straten en pleintjes, musea en 
prachtige barokke architectuur. Direct vanuit het hotel kunnen we Havana Vieja in wandelen.  
 
Sommige straten in de oude stad hebben twee namen: de oude, veelal katholieke heiligennaam en de 
nieuwe revolutionaire of vrijheidsstrijdernaam. Nog verwarrender is het als op de straatnaambordjes de 
nieuwe namen staan terwijl de bevolking de oude gebruikt, maar gelukkig staan ze meestal allebei op de 
stadsplattegronden.  
 
In de ochtend starten we voor wie wil met een korte introductie over de basis instellingen van de camera. 
Daarna verkennen we de stad te voet. Ons oude koloniale hotel ligt zeer centraal, aan de rand van Havana 
Vieja. Hier brengen we een groot deel van de dag fotograferend door. Daarna heb je wel een mooie 
Cubaanse cocktail verdient. 
 
 
Dag 3 Havana (maandag 17 oktober) 
In de ochtend staan we heel vroeg op om het straatbeeld vast te leggen voor wie wil (+/- 6.00 uur).  
Daarna  verkennen we de Havana Centro middels een fietstaxi waardoor we een goede indruk krijgen van 
het leven in Cuba.   
In de middag verkennen we het historische centrum met de groep te voet, in de avond, fotograferen we de 
zonsondergang op de Malocon.   
 
Het kan natuurlijk zo zijn dat genoemde programmapunten worden omgedraaid of verwisseld. Ter plekke 
wordt bekeken wat het meest praktisch is. 
 
 
Dag 4 Havana – Vinales (dinsdag 18 oktober) 
In de ochtend is er de mogelijkheid om voor wie wil zelf op pad te gaan, een museum te bezoeken, voor 
wie wil wandelen we door een ander gedeelte van Havana, waar je geen toeristen zal aantreffen.  
 
Na de lunch vertrekken we naar Vinales, de rit naar Vinales duurt ongeveer 3 uur. In de middag is er tijd 
om in Vinales het straatleven te fotograferen.  
In Vinales verblijven we in Casas Particulares, goed verzorgde privé-huizen. Groot voordeel hiervan is dat 
alles op loopafstand is: zowel het dorp met zijn barretjes en restaurantjes als het omliggende platteland. 
 
 
Dag 5 Vinales (woensdag 19 oktober) 
Er staat voor vandaag een wandeling met gids op het programma (ongeveer 4 uur) waarbij we langs de 
rotspartijen (mojotes) komen en langs tabaks- en fruitplantages.  We vertrekken vroeg in de ochtend.   
 
De vallei van Viñales wordt omgeven door bergen van meer dan 160 miljoen jaar oud en is een van de 
mooiste natuurgebieden van Cuba. Oude kalksteenformaties lijken willekeurig in de tabaksvelden te zijn 
geworpen en dit zorgt voor een bijna surrealistisch decor.  
 
In de namiddag maken we een wandeling in de omgeving en is er een workshop strobist fotografie met 
losse flitsers.  
  
 

 
 
 
 
  



 

 

Dag 6 Vinales – Trinidad (donderdag 20 oktober) 
Vroeg op, op deze dag staat een lange reisdag  op het programma: vanaf Vinales rijden we via Havana 
naar Trinidad.  Al met al zijn we minimaal 8 uur onderweg vandaag.   
In de namiddag arriveren we in Trinidad, we kunnen Trinidad te voet ontdekken, aansluitend eten we in het 
centrum van Trinidad.  
 
Trinidad is in de UNESCO werelderfgoedlijst sinds 1988. De stad heeft een doolhof aan kleurrijke 
klinkerstraten met prachtige koloniale huizen. Trinidad werd gesticht in 1514 door Diego Velazquez de 
Cuellar. De stad bestond toen onder de naam Villa de la Santisima Trinidad. Tegenwoordig klinkt door de 
hele stad muziek, waardoor het echte Cuba-gevoel groot is. 
 
 
Dag 7 Trinidad (vrijdag 21 oktober) 
Vandaag maken we een halve dagexcursie naar de rand van het Topes de Collantes NP. Hier gaan we 
een wandeling maken naar een waterval en daar kunnen we ook zwemmen. Als je liever in Trinidad blijft 
om het straat leven te fotograferen is dat ook mogelijk.  
Voor de lunch zijn we terug in Trinidad waar voldoende tijd is om in Trinidad het straatleven te fotograferen.   
 
 
Dag 8 Trinidad – Santa Clara – Havana (zaterdag 22 oktober)   
In de ochtend staan we heel vroeg op om het straatbeeld vast te leggen voor wie wil (+/- 6.00 uur).  
We vertrekken op tijd naar Santa Clara, waar tijd is voor een stop bij het monument Che Guevarra. 
Vervolgens rijden we rechtstreeks naar de luchthaven van Havana. De rit duurt in totaal ongeveer 5 tot 6 
uur. 
 
 
Dag 9 aankomst Amsterdam 

Met betrekking tot het programma … het blijft Cuba dus de daginvulling kan anders verlopen. Als we wat 

leuks tegen komen, stoppen we in gezamenlijk overleg, ook kunnen we ergens wat langer gedurende de 

dag blijven. Alles kan wat langer duren dan dat we hier in Nederland gewend zijn. Het verblijf in de 

avonden staan natuurlijk vast.  We gaan er in ieder geval alles aan doen om een ieder een geweldige foto 

vakantie te verzorgen.  

 


