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Turen går til Cuba Ole Loumann Hent PDF Forlaget skriver: Høj cigarføring i Hemingways fodspor. Af sted i
Cadillac på langstrakte veje, gennem landsbyer med palmebladstage, provinsbyer med farverige koloni-
stilsbygninger og Che Guevara-kitsch på tilbud. Nyd en kølig mojito på Varaderostranden og dans natten
væk. Reggaetón, rasta-rap eller salsa. Cuba er under forandring, men øen swinger som aldrig set før. Turen
Går Til Cuba dækker den lange ø fra vest til øst. Fra Havana til Zapata-halvøens vilde jungle, over Trinidad

og Santiago til kysten ved Baracoa. Fold omslagets flapper ud, og se alle bogens områder.
 

Turen Går Til har eksisteret siden 1952 og er blandt verdens hyppigst opdaterede rejsebogsserier. Serien
dækker hele verden fra Nordatlanten til Australien. Bøgerne skrives på dansk af forfattere og journalister med

et særligt indgående kendskab til de enkelte destinationer. Med nøje udvalgte attraktioner, herunder
spisesteder, viser vi vej til de største oplevelser.
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