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Kuba
Republika Kuby – państwo w Ameryce Środkowej, położone na morzu Karaibskim w
archipelagu Wielkich Antyli. Państwo składa się z wyspy o nazwie Kuba i kilku
otaczających ją mniejszych wysp. Stolicą Kuby jest Hawana, a największe miasta to
Santiago de Cuba, Camagüey, Holguin, Guantánamo i Santa Clara.

Stolica Kuby – Hawana jest jednocześnie
politycznym, ekonomicznym i kulturalnym
centrum tego kraju. Hawana uznawana jest za
jedną z najpiękniejszych stolic położonych na
wyspach na świecie. Znajduje się tu wiele
zabytków architektonicznych posiadających
ogromną wartość historyczną. W 1984 roku
zabytki Hawany zostały umieszczone na liście
światowego dziedzictwa UNESCO.
Najcenniejsze zabytki Hawany to Zamek de la Real
Fuerza - pochodząca z 1577 roku twierdza
położona jest we wschodniej części Hawany, początkowo służyła jako punkt obrony przed
piratami; Klasztor Santa Clara z 1644 roku; Katedra Niepokalanego Poczęcia z 1656 roku i
Ratusz z 1792 roku. Jednym z głównych zabytków architektonicznych jest też Bulwar
Prado, na którym koneserzy zabytków mogą zobaczyć domy zbudowane w stylu
starohiszpańskim. W Hawanie warto również zobaczyć Kapitol - budynek powstał w 1926
roku i do 1959 pełnił rolę siedziby parlamentu Kuby. Obecnie znajduje się tu centrum
kongresowe i budynek jest otwarty do zwiedzania dla turystów. Kapitol z zewnątrz
prezentuje styl renesansu, podobnie jak Kapitol w Waszyngtonie, przypomina Bazylikę
Świętego Piotra w Rzymie. Ozdobą hawańskiego Kapitolu, która zasługuje na szczególną
uwagę są masywne, wykonane z brązu drzwi, na których znajdują się płaskorzeźby
przedstawiające sceny z historii Kuby, poczynając od jej odkrycia przez Krzysztofa Kolumba
w 1492 roku aż do czasów w których powstał budynek. Historię i atmosferę Hawany można
lepiej poznać zwiedzając muzea, których znajduje się tu całkiem sporo. Na uwagę zasługują
zwłaszcza Muzeum Narodowe, w którym znajdują się okazałe kolekcje dzieł sztuki od
antyku do czasów współczesnych, Muzeum Kolonialne, a także Muzeum Napoleońskie,
które szczyci się wspaniałą kolekcją eksponatów z lat 1789-1815.
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Jednym z największych i najbardziej obleganych przez
turystów kubańskim kurortem jest Varadero. Miasto
położone jest na Półwyspie Hicacos, zachwyca
wspaniałym krajobrazem. Varadero słynie przede
wszystkim z pięknych plaż i położonych w ich pobliżu
ekskluzywnych hoteli. Hotele reprezentują najwyższe
standardy, dbają o wystój wnętrz jak i zapewnienie
rozrywki turystom. Klimat miasta wpływa
relaksacyjnie- lazurowe niebo, błękitna woda,
słoneczne piaszczyste plaże zachęcają do wypoczynku.
Zadbano też o osoby chcące aktywnie spędzić czas. Pola golfowe, których w mieście jest
mnóstwo cieszą się dużą popularnością.Można spróbować również nurkowania i podziwiać
rafy lub popływać i obejrzeć jaskinie. Na uwagę zasługują tu miedzy innymi jaskinie
Bellamar czy Santa Catalina , będące jednymi z najpiękniejszych grot na wybrzeżu
karaibskim. Varadero to idealne miejsce dla osób chcących wypocząć jak i dla miłośników
wszelkiego rodzaju sportów wodnych.
Santa Clara w czasach kolonialnych utrzymywało się z
handlu trzciną, dziś to głownie uniwersyteckie miasto.
Jest tu miejsce upamiętniające wysadzenie pociągu
przez Che Guevarę, co dało początek kubańskiej
rewolucji, a także Mauzoleum Che Guevary i jego 29
towarzyszy zabitych w 1967 roku w Boliwii - Fidel
Castro sprowadził ściągnął szczątki Che Gevary na
Kubę blisko 30 lat po jego śmierci. Centralnym
punktem miasta jest plac Parque Vidal na którym
mieści się amfiteatr, chętnie odwiedzanym miejscem
jest także Teatro La Caridad z XIX wieku. Do
kulturowych zabytków należy także Museo de Artes Decorativas. W Santa Clara znaleźć
również polski akcent – pomnik Jana Pawła II upamiętniający pielgrzymkę na Kubę w 1998
roku.
Trinidad to miasto leżące w środkowej części Kuby w
otoczeniu wzgórz i pobliskiego Morza Karaibskiego.
Centralne położenie w głębi lądu nie jest przypadkowe
- miało na celu ochronę miasta przed napadami
piratów, którzy upodobali sobie Kubę jako cel swoich
grabieży. Trininad słynie z pięknych pałaców i bogato
zdobionych i kolorowych domów – zabytki kolonialnej
przeszłości.
Trynidad należy do jednego z najstarszych miast na
Kubie nazywane jest „klejnotem Kuby”, zostało
wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego
UNESCO. Trynidad w XVIII i XIX wieku wzbogacił się
dzięki uprawie trzciny cukrowej, kwitł również w
tamtych czasach handel niewolnikami. Wszystko to sprawiło, że miasto było wielką potęgą
zdobyło duża fortunę. Wtedy powstało najwięcej kościołów i pałaców. Plaza Mayor to
centralnie położony plac z ogrodami, skupia najważniejsze zabytki miasta: kościół Mayor,
klasztor św. Franciszka- Convento San Francisco, muzea, galerie. Na uwagę zasługuje też
Pałac Cantero - dawna rezydencja magnacka teraz Muzeum Miejskie z wieżą widokową.
Ulice Trinidadu przyciągają malowniczością. Przechodząc obok domów zauważyć można
klatki dla kanarków wywieszone przed domami – mają one zapewnić dostatek i szczęście.
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Santiago de Cuba leżące u stóp gór Sierra Maestra jest
drugim co do wielkości miastem na Kubie. Ma bardzo
bogatą historię. Założone zostało przez Diego Velasqueza
w 1515 roku. Od początku miało duże znaczenie ze
względu na swoje dogodne położenie blisko Jamajki i
wyspy Espanola. Było oficjalną stolicą Kuby w latach od
1524 do 1549 roku. Ze względu jednak na zniszczenia
spowodowane trzęsieniami ziemi oraz częstymi napadami
piratów, rozwijało się znacznie wolniej niż Hawana.
Santiago zawsze było ulubionym miastem Fidela Castro.
Zasługi miasta dla rewolucji są bezcenne - Santiago
wywodzi się większość najbardziej znanych
rewolucjonistów, tu narodził się ruch wyzwoleńczy który zapoczątkował wojnę o
niepodległość, kończącą okres hiszpańskiej dominacji na wyspie. W mieście nie brakuje
pamiątek po tamtym okresie, jedną z najważniejszych są baraki Moncada, na które Fidel
Castro przypuścił swój słynny atak. Mieści się tutaj muzeum Kuby, w którym można
podziwiać eksponaty związane z przewrotem z lat 50, są to m. in. Buty Che Guevary oraz
mundur Fidela Castro. Tuż obok znajduje się Monumento Abel Santamaria, obelisk
wzniesiony na cześć jednego z dowódców ataku na koszary.
Cienfuegos to jedno z najmłodszych miast na Kubie,
zostało założone dopiero na początku XIX. Ze względu na
swoje położenie oraz interesujące zabytki, które zostały
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO, nazywane jest „perłą południa Kuby”. Do
najważniejszych budowli w mieście należą: teatr Tomasa
Terrego, nazywanego perłą ówczesnej architektury, ratusz Palacio Municipal oraz muzeum historii marynarki. W
pobliżu tego miasta znajduje się Cukrownia Australia, z
której Fidel Castro dowodził obroną Zatoki Świń.
W Cienfuegos zbudowano port do transportu cukru luzem,
dzięki czemu surowiec można ładować wprost do luków statków. Znajduje się tutaj również
baza rybołówstwa. W pobliżu Cienfuegos istniej możliwość uprawiania sportów wodnych
oraz zażywania kąpieli w wodach termalnych.
Remedios to zapomniany klejnot Kuby, który podobnie jak Trinidad stanowi perłę wśród
kolonialnych miasteczek. Miasteczko to cechuje przyjemny klimat, który tworzą przyjaźni
mieszkańcy. Jako jedyne miasto na Kubie posiada w swoim centrum dwa kościoły, Iglesia
San Juan Bautista de Remedios i Iglesia Buen Viaje.
Viñales to miasto położone w centrum historycznego
regionu uprawy tytoniu, zwanego Valle de Viñales,
wpisanego w 1999 roku na listę światowego dziedzictwa
UNESCO. Warto tu zwiedzić Miejskie Muzeum, Ogrody
Botaniczne Casa de Caridad, Muzeum Palaentologii oraz
wioskę Maroon.
Viñales i otaczająca je dolina stanowi jedną z bardziej
popularnych atrakcji turystycznych na Kubie. Sama dolina
zapiera dech w piersiach, a płaskie tereny pełne rosnącego
tytoniu i drzew palmowych przemieszane licznymi
pagórkami i wzniesieniami, zwanymi mogotes, tworzą niesamowite widoki. Płaskowyż
w Viñales powstał miliony lat temu, kiedy to płynące przez ten teren wody wyżłobiły ten
piękny krajobraz, warto zobaczyć także liczne piękne jaskinie Cueva del Indio, Cueva de
José Miguel, Cueva de Santo Tomás, znajdujące się w Parku Narodowym Viñales.
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Pinar Del Rio to miejsce położona 200 km na zachód od Hawany, słynie głównie z
pięknych widoków oraz licznych pól uprawnych tytoniu. Pinar Del Rio uważa się za
światowe centrum uprawy i produkcji tytoniu, gdzie można podpatrzeć cały proces
przygotowania najznakomitszych kubańskich cygar.
Baracoa to jedno z pierwszych miast założone na Kubie,
gdzie nawet przed przybyciem kolonizatorów zamieszkiwali
je Indianie Taino, którzy nazywali je "Pierwszym Miastem" Ciudad Primada. Pomimo faktu iż tak naprawdę wszelkie
ślady kultury przed kolonialnej zniknęły, miejsce to ma w
sobie coś magicznego. Niewątpliwie związane jest to z
klątwą Pelu, która rzekomo została rzucona na miasto, i o
której to snują opowieści lokalni mieszkańcy. W
Baracoa jest także klika muzeów przypominających czasy
kolonialne jak i piękna Katedra Nuestra Senora de la
Asunción, w której to znajdują się religijne artefakty przywiezione przez Kolumba z
Hiszpanii.
Holguin położone jest w wschodniej części wyspy a otaczająca je zatoka Bariay to jedno z
piękniejszych miejsc na Kubie. Samo miasto położone jest nieco w głębi lądu i szczyci się
znajdującymi się w okolicy 34 rzeczkami, na których utworzyło się 6 pięknych
wodospadów, wśród nich najbardziej znany jest Guayabo. Oprócz pięknej
przyrody Holguin to także centrum historyczne i kulturalne Kuby, gdzie znajduje się wiele
cennych obiektów, w tym aż 132 ważne miejsca pod względem archeologicznym. Okolice
zatoki i Holguin to także 60 kilometrów piaszczystych białych plaż, które w połączeniu z
tropikalnym lasem tworzą wspaniałe miejsca do wakacyjnego wypoczynku.
Camaguey to trzecie co do wielkości miasto Kuby, położone
jest w środkowo-wschodniej części kraju. W 2008 roku
zabytkowe centrum miasta wpisano na listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Miasto zostało założone przez Diego
Velázqueza jako jedna z siedmiu osad na wyspie w 1515
roku pod nazwą Santa Maria del Puerto del Príncipe.
Najsłynniejszym obywatelem miasta był generał Ignatio
Agramonte, który w 1869 roku przeprowadził atak
przeciwko Hiszpanom w Camaguey w pierwszej wojnie o
niepodległość. Dom, gdzie się urodził zamieniono na
muzeum. Piękny XVIII-w budynek ma stylowe wnętrza i
meble, a na dziedzińcu stoją tinajones – wielkie ceramiczne naczynia wzorowane na
hiszpańskich baryłkach na wino i oliwę. Przy Calle Principe stoi dom rodzinny innego
bohatera – najwybitniejszego kubańskiego poety, założyciela szkoły poezji afrokaraibskiej –
Casa Natal Nicolas Guillén. Przy Plaza de los Trabajadoresstoi znajduje się
świątynia Iglesia de Nuestra Señora de la Merced zbudowana w 1601 r., można tu
podziwiać sklepienie żebrowe i barokowe freski. Po niedawno zakończonej renowacji można
obejrzeć również i Santo Sepulcro, srebrną trumnę wykonaną w XVIII w. z ofiarowanych na
ten cel monet. Na południe od centrum leży Parque Ignacio Agramonte, elegancki plac
miejski z konnym pomnikiem generała Agramonte. Znajduje się tu Catedra de Nuestra
Señora de la Candelaria, datowana na rok 1530, ale w XIX w. gruntownie przebudowana.
Na zewnątrz znajdują się dwa piękne witraże, a w środku osobliwy pomnik czarnoskórego
księdza San Benito di Palermo oraz piękne drewniane sklepienia. Szczególnie urokliwym
miejscem jest XVIII–w Plaza San Juan de Dios uznana za zabytek narodowy. Nad placem
dominuje Iglesia San Juan de Dios z pięknym mahoniowym ołtarzem i sklepieniem. W
sąsiednim budynku starego szpitala urządzono niewielki muzeum i centrum informacji o
zabytkach.

Wschodnia część Kuby jest raczej rzadko odwiedzana, prowincja Guantanamo kojarzy się
głównie z amerykańską bazą wojskową. W mieście Guantanamo są dwa charakterystyczne
punkty- stary dworzec i 12 piętrowy wieżowiec. Całe życie miasta koncentruje się wokół
Parque Marti. Znajduje się tu wspaniały kościół Iglesia Parroquial de Santa Catalina.
Świątynia bardzo rzuca się w oczy, ponieważ w całości pomalowana jest na złoty kolor. W
Guantanamo warto jeszcze wybrać się na zwiedzanie Los Maceo – głównej ulicy handlowej.
Największą atrakcją prowincji jest baza Marynki Stanów Zjednoczonych, która znajduje się
nieco na południe od stolicy Guantanamo. Z samego Guantanamo nie widać bazy, dlatego
trzeba się udać do miasta Caimenara lub na punkt widokowy Los Malones.
Kuba poza swoim głównym lądem, posiada także około 1500 licznych wysepek i mniejszych
czy większych archipelagów. Wszystkie z nich cechuje to iż są piękne i posiadają wspaniałe
plaże, krystalicznie czyste wody i bujną tropikalną roślinność, otaczają je rafy koralowe.
Najbardziej znane są Cayo Levisa, Cayo Guillermo, Cayo Largo, Cayo Coco, Cayo Saetia
i Cayo Las Brujas.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czas przelotu: Warszawa – Hawana: 12 godzin plus przesiadka
Czas lokalny: czas polski minus 6 godzin.
Język: hiszpański; w ośrodkach turystycznych można porozumieć się po angielsku.
Napięcie: 110 V, 60 Hz.
Waluta: peso kubańskie PESO NACIONALE (CUP)
i peso wymienialne PESO CONVERTIBLE (CUC), 1 EUR = 1,25 CUC.

Najczęściej Zadawane Pytania
Czy przy wyjeździe na Kubę potrzebuję wizę?
Obywatel polski udający się na Kubę obowiązany jest do posiadania wizy odpowiedniej do
celu planowanego pobytu lub tzw. karty turysty (Tarjeta de Turista). Wizy wydaje konsulat
kubański w Warszawie, a karty turysty (indywidualne lub grupowe) można kupić tamże lub
w niektórych biurach podróży – kosztują 17 EUR. Przy przekraczaniu granicy wymagany
jest 3-miesięczny okres ważności paszportu, licząc od planowanej daty wyjazdu z Kuby.
Służby graniczne mogą odmówić prawa przekroczenia granicy bez podania powodu. Przed
odprawą paszportową każdy turysta mający wizę obowiązany jest wypełnić formularz
Tarjeta Internacional de Embarque y Desembarque. Podstemplowany formularz należy
zachować, ponieważ bez niego niemożliwe jest opuszczenie Kuby. Przy wylocie z Kuby
należy wnieść obowiązkową opłatę lotniskową w wysokości 25 CUC.
Czy powinienem się szczepić?
Nie są wymagane żadne szczepienia ochronne. Okresowo występuje zagrożenie takimi
chorobami, jak: ameba, denga, denga krwotoczna, wirusowe zapalenie spojówek.
Czy na Kubie jest bezpiecznie?
Na Kubie w ostatnich latach wzrosła przestępczość pospolita. Zdarzają się kradzieże w
pokojach hotelowych. Zwiększa się liczba napadów rabunkowych z użyciem broni. Częste
są włamania do samochodów, kradzieże torebek damskich, biżuterii, sprzętu
fotograficznego i telefonów komórkowych. Nie należy liczyć za bardzo na pomoc policjantów,
którzy sami często wyłudzają pieniądze zatrzymując pojazdy z wypożyczalni pod pretekstem
wykroczeń komunikacyjnych.

Nie należy pozostawiać bez nadzoru swoich rzeczy i bagażu. Nie należy również nosić przy
sobie większej ilości pieniędzy, czy czeków podróżnych, a jeśli mamy więcej niż jedną kartę
kredytową - nie trzymajmy ich w tym samym miejscu.
Jakie jest napięcie elektryczne i wtyczki?
Napięcie elektryczne na Kubie to 110 V, 60 Hz; wtyczki typ A i typ B. Gniazdka na Kubie
różnią się od europejskich, potrzebny jest adapter.
Czy jest dostęp do Internetu?
W każdym hotelu znajduje się kawiarenka internetowa. Są jednak pewne ograniczenia - nie
wolno w nich korzystać z pendrive ani przesyłać żadnych plików za granicę. Niestety,
Internet na Kubie nie należy do najszybszych.
Czy można wynająć samochód?
Komunikacja na Kubie jest nieco utrudniona. Nie kursują tu ani tramwaje, ani autobusy.
Kilka linii autobusowych znaleźć można w stolicy, jednakże autobusy kursują tak rzadko i
tak nieregularnie, że trudno traktować je jak poważny środek transportu. Viazul to główna
linia autokarowa na Kubie. Dysponuje ona klimatyzowanymi autokarami, które kursują
między wszystkimi największymi miastami. Istnieje także druga linia Astrotur, jednak jest
ona przeznaczona głównie dla Kubańczyków a w jej autobusach jest zaledwie kilka foteli
przeznaczonych dla turystów, są to autokary o dużo niższym standardzie. Alternatywnym
dla autobusu rozwiązaniem mogą być taksówki lub wynajem samochodu. Wynajem auta
nie jest najtańszą opcją, ale niewątpliwie najlepszą. Auta przeznaczone na wynajem są w
większości nowe i w dobrym stanie a wypożyczalnie samochodowe znaleźć można w każdym
hotelu. Ceny wynajmu aut nie są niestety stałe ale zależne od pory roku i sezonu. Na Kubie
liczne kontrole policyjne są na porządku dziennym, dlatego zawsze należy mieć przy sobie
kontrakt wynajmu auta, ponieważ jest to dowód rejestracyjny samochodu. Po Kubie można
także poruszać się za pomocą kolei, jednak jest to jeden z najgorszych środków transportu.
Pociągi bardzo często spóźniają się o parę godzin, zatrzymują się w szczerym polu na postój
lub nie przyjeżdżają w ogóle.
Kiedy najlepiej wybrać się na Kubę?
Na Kubie panuje klimat równikowy wilgotny, stąd też w zasadzie nigdy nie jest tu zimno.
Kraj pozostaje pod wpływem Prądu Zatokowego. Wyróżnia się tutaj dwie pory roku:
deszczową - od maja do października i suchą - od listopada do kwietnia. Ale nawet w porze
deszczowej opady nie są intensywne. Najwięcej opadów występuje w październiku,
listopadzie i maju. Zazwyczaj są to opady przelotne, po których szybko się przejaśnia.
Średnia temperatura roczna wynosi około 25°C, a temperatura wody zazwyczaj nie spada
poniżej 24 °C.
Najkorzystniejszym okresem, w którym warto wybrać się na Kubę są miesiące pory suchej
od listopada do marca, chociaż odpowiednia pogoda dla turystów utrzymuje się przez cały
rok.
Rezerwacje na okres świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy należy robić stosunkowo
wcześniej, gdyż właśnie wtedy w hotelach pojawia się najwięcej gości. Poza sezonem ceny
noclegów są znacznie niższe i można dostać zniżki na lokalne wycieczki. Deszczowa pora
przypada na maj-październik, natomiast w suchej temperatury oscylują między 24 a 27°C.
Pora deszczowa jest cieplejsza, ale występują nagłe załamania pogody, w tym sztormy i
huragany (szczególnie we wrześniu i październiku). Najgorętszym miesiącem jest sierpień i
wtedy najmniej spada deszczu, aczkolwiek osoby źle znoszące upały będą miały kłopoty z
aklimatyzacją.
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Jaka waluta obowiązuje na Kubie i jakie są orientacyjne ceny?
Na Kubie są dwa rodzaje walut: peso kubańskie PESO NACIONALE (CUP) i peso
wymienialne PESO CONVERTIBLE (CUC).
Peso wymienialne (CUC), jest walutą, którą otrzymamy po wymianie EURO. Jest to tak
zwana waluta turystyczna, za którą mogą robić zakupy także Kubańczycy. Peso kubańskie
jest walutą, w której Kubańczykom wypłacane są pensje, za którą kupują żywność na
kartki. Obecny kurs wymiany to 25 peso kubańskich (CUP) za 1 peso wymienialne (CUC),
kurs wymiany wynosi 1,25 CUC za 1 euro.
Przykładowe ceny:
 pizza – ok. 4 CUC / 100 CUP
 tortilla – ok. 2 CUC / 50 CUP
 kolacja w restauracji – ok. 5 CUC / 125 CUP
 piwo – ok. 1 CUC / 25 CUP
 woda 1,5 l w sklepie – ok. 1 CUC / 25 CUP
 drink w barze – ok. 3 CUC / 75 CUP
 napój – ok. 1 CUC / 25 CUP
 pudełko cygar – ok. 450 CUC / 1350 CUP
Jakie pamiątki kupić na Kubie?
Z Kuby można przywieźć wiele unikatowych pamiątek. Z gorącej wyspy nie można wrócić
bez słynnych na cały świat cygar i kubańskiego rumu - trunku z trzciny cukrowej. Inne
pamiątki jakie warto przywieźć z Kuby to korale z rozmaitych nasion fasoli, gliniany ręcznie
malowany talerz ze słynnej fabryki ceramiki El Alfarero oraz kubańskie domino – grę w
którą Kubańczycy grają z pasją całymi dniami. Warto kupić również płyty z lokalną muzyką
– jazzem kubańskim.
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Jaka jest kuchnia?
Kuchnia kubańska jest ona mieszanką kuchni hiszpańskiej i afrykańskiej, w okolicach
Hawany daje się zauważyć dodatkowo delikatne wpływy kuchni chińskiej.
Na Kubie najczęściej przyrządzanymi potrawami są ryby, wieprzowina oraz kurczaki.
Kubańczycy lubią je jeść opieczone na chrupko. Ryby podaje się również gotowane,
pieczone, na pizzy, zapiekane w kulkach ciasta lub w sałatce.
Typowym dodatkiem jest congri - ryż z czarną fasolką. Do zup dodaje się gotowane słodkie
kartofle - zwane malangas lub boniatos oraz źames - korzenie pochrzynu i yukę - maniok.
Do każdego dania w charakterze przekąski dodawane są chipsy bananowe - pokrojone w
plasterki smażone banany, które na surowo są niejadalne.
Zupy należą do tradycyjnej kubańskiej kuchni, która znajduje się pod silnym wpływem
iberomauretańskim. Klasycznym daniem wywodzącym się z Hiszpanii, jest sopa de ajo zupa czosnkowa. Zupy przyrządza się też z gotowanej dyni, cebuli, kukurydzy oraz czarnej
fasoli. Pragnienie można ugasić dobrym piwem – najbardziej znaną marką jest Hatuey (z
ponurym Indianinem na etykiecie). Długą tradycję mają na Kubie koktajle. Podstawą
większości z nich jest rum mieszany z najróżniejszymi sokami oraz innymi alkoholami.
Napoje bezalkoholowe to najczęściej świeże soki z owoców mango, bananów i innych
owoców. Rzadko można kupić coca-colę lub inne znane napoje.
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