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УВОД 

 

Куба је највеће и најзападније острво од свих острва Великих Антила. Куба је 

уједно и држава и архипелаг у Карибима, коју чине главно острво Куба, острво Исла де 

Хувентуд и неколико архипелага. Главни град је Хавана, док су Сантијаго де Куба, Олгин 

и Камагеј већи градови. Туристички познатији мањи градови су Баракоа, Тринидад, Бајамо 

и Сјенфуегос. 

Позната је као земља дувана, рума, шећера, плеса и музике. Куба се другачије 

назива и Велико острво или Острво Палми. У рељефу острва домирају равнице са брдима 

и планинама на југоистоку и највишшим врхом Пико Реал де Туркино. Клима на острву је 

тропска. 

Кубу је 1492. године открио Кристифор Колумбо мислећи да је доспео на азијски 

континент. Позната његова реченица којом се кубанци и данас поносе је „Људске очи 

ништа лепше нису виделе на земљи“. Говори о лепоти острва која је и данас присутна. 

Касније шпанци насељавају острво доводећи робове из Африке. Ропство је укинуто 1886. 

године. Неколико година касније Шпанија се одриче Кубе након пораза у рату од стране 

САД-а. Социјалистичко доба у Куби отпочело је 1953. године нападом Фидел Кастра којe 

је представљао почетак револуције. Куба је данас по уставу социјалоистичка република 

која је у свету позната по узгоју дувану и шећерне трске. 

Посета Куби као једне од многобројних туристичких дестинација које сам обишао 

током боравква на америчком континенту изазвали су у мени жељу за писањем о овом 

такозваном „бисеру Карипског мора“. Очаран људима, њиховом културом, олдтајмерима, 

природом, старим грађевинама, улицама, историјом, кухињом, сиромаштву навели су ме 

да у овом раду представим природне и антропогене туристичке атрактивности,  културу, 

туризам, проблемиме као и кочнице развоја туризма Кубе.  
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У овом раду биће приказане туристичке атрактивности Кубе које ово подручје чине 

јединственим, развој туризма на Куби, туристички промет, смештајни капацитети и 

валоризација туристичких вредности и процена њихових вредност значајних за туризам.  

Рад је подељен на седам поглавља. У првом делу дефинишу се границе и површина 

проучаваног простора и анализирају географски и туристички положај Кубе. У другом 

делу приказане су природне ресурсне основе за развој туризма, важности природних 

ресурса - истраживање геоморфолошких обележја, рашчлањеност, морфометрија и 

атрактивна својства рељефа, утврђивање вредности климе, значајној за развој појединих 

облика туризма. Значајна пажња је посвећена хидрографским туристичким вредностима, 

биогеографском елементу као важном елементу природне средине и значајном ресурсу за 

развој рекреативног туризма и заштићеним природним добрима. У трећем делу извршена 

је анализа антропогених туристичких вредности кроз веће градове Кубе и приказан кратак 

преглед историјског развоја туризма Кубе. У четвртом поглављу анализирана је 

материјална база туризма. Док је у петом, на основу статистичких података анализиран 

туристички промет. Шести део разматра већ развијене врсте и облике туризма као и 

потенцијалне. Док је у седмом делу извршена валоризација природних и антропогених 

туристичких вредности Кубе са указивањем на основне недостатке и препреке развоју 

туризма као и предлоге будућег развоја туризма како би туристички производ Кубе био 

препознатљив на туристичком тржишту. 
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ПРЕДМЕТ, ЦИЉ, ЗАДАТАК И МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА 

 

Предмет истраживања мастер рада је одређивање места и улоге Кубе у укупном 

туризму Кариба. Значајан део овог рада биће усмерен ка указивању на величину улоге 

афирмисаних природних и антропогених вредности Кубе у туризму, као и начин њиховог 

приказа на Светском туристичком тржишту. Како природне и антропогене вредности 

представљају основу развоја туризма, управо из тог разлога њима је придат највећи значај. 

Циљ мастер рада био је усмерен на формирање самосталног и комплексног 

туристичког производа Кубе. У раду је посебна пажња усмерена изучавању природних и 

антропогених туристичких вредности, њиховој валоризацији а све у циљу формирања 

препознатљивог туристичког производа Кубе на светском туристичком тржишту. 

Анализом модела досадашњег развоја туризма на Куби, уз помоћ савремене литературе и 

њене критичке анализе покушали смо да укажемо на главне конкурентске предности али, у 

исто време и на главне недостатке досадашњег развоја. За овакав вид истраживања 

неопходно је било користити испитивање тржишта, локалних и регионалних ресурса, 

релевантних примера најбољих у пракси, интервјуе са локалним, кључним играчима, 

многобројних радионица са локалним снагама и локалним експертима директно или 

индиректно повезаним са развојем Кубе. 

Задатак рада је упознавање са туристичким вредностима државе, туристичка 

валоризација њихових атрактивности и потенцијала за развој различитих туристичких 

активности и видова туризма. 

За потребе израде рада користиће се различите научне методе. Општи научни 

методи као и специјални методи карактеристични за туристичко-географско изучавање 

простора, статистички подаци, просторни метод јер се рад везује за конкретан простор, где 

је основна улога ово метода анализа географског и туристичког положаја Кубе и 

утврђивање његове улоге у развоју туризма. Овај метод има важну улогу код анализе 

просторног размештаја туристичких ресурса и њихове повезаности у оквиру дестинације. 

Аналитичка метода којом ће се анализирати ресурсна основа и међусобна условљеност 

ресурса у туристичкој дестинацији. Квалитативна анализа која омогућава потпуније 

сагледавање комплексности туризма, квалитативно-квантитативна анализа са оценама 



Мастер рад                                                                                           Туристичке атрактивности Кубе                         

4 
 

ресурса и указивањем на значају и њиховим улогама у развоју туризма. Зарад јаснијег 

презентовања и релевантних статистичких података, биће коришћени табеларни прегледи. 

Методом синтезе и генерализације који омогућују сумирање и повезивање података и 

закључака до којих ће се у раду доћи.  
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1. ГЕОГРАФСКО-ТУРИСТИЧКИ ПОЛОЖАЈ КУБЕ 

 

Куба се налази у Средњој Америци, на истоименом острву и на околним острвима у 

западном делу Великих Антила. (Натек К и Натек М, 2008.) Велике Антиле чине Куба, 

Јамајка, Хиспањола, Порторико и суседна мања острва. Куба је највеће острво Великих 

Антила. Републику Кубу чине острво Исла де Хувентуд, главно острво Куба и неколико 

архипелага. 

 

Слика 1. Положај Кубе у Средњој Америци  

Извор: Енциклопедија Википедија 2019. 

 

Острво се налази на улазу у Мексички залив, јужно од Tropico del Cancer. Оно је 

одвојено од Мексика Јукатанским мореузом (ширине 210 km) од САД-а мореузом Colon 

(ширине 140 km), од Хаитиа мореузом Мaisi или Пролаз ветрова (ширине 77 km) и од 

Бахамских острва старим Бахамским каналом (ширине 50 до 150 km). Тако Кубанско 



Мастер рад                                                                                           Туристичке атрактивности Кубе                         

6 
 

острво, својим географским положајем доминира над четри главна пролаза Антилског 

мора. (Кошта В., 1962.)  

Површина острва износи 110.860 km2. По површини Куба је 106. земља света, док је 

Велико острво петнаесто по величини острво на свету. Дужина копнених граница износи 

29 km. Граничи се са америчком базом Гуантанамо. Дужина обалске линије износи 3.735 

km. Обухвата територијално море до 12 наутичких миља. Најнижа тачка је Карипско море 

(0 m), а највиша тачка острва је врх Пико Туркино 1.974 m. Источном обалом, Куба излази 

на Атлантски океан, што доприноси њеном бољем географском и стратегијском положају 

и омогућује комуникацију и трговину са европским земљама воденим путем. 

На основу приказаног географског положаја, близине Мексика, Флориде, САД-а, 

државе Јужне Америке,  постојање једанаест међународних аеродрома на острву, који 

повезују ову земљу са 40 градова у свету, туристички положај је више него повољан.  

Најзначајнији су аеродроми у Хавани, Варадеру, Сантијаго де Куба, Олгину и Камагвеју. 

Затим већег броја лука, чине туристички положај Кубе веома повољним.  
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2. ПРИРОДНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ КУБЕ 

 

Природне туристичке вредности Кубе су бројне и разноврсне. У овом поглављу 

посветићемо се геоморфолошким, климатским, хидрографским и биогеографским 

туристичким вредностима, као и заштићеним природним добрима које уједно 

представљају природне туристичке атрактивности Кубе. 

2.1. Геоморфолошке туристичке атрактивности Кубе 

 

Геоморфолошке карактерстике одређеног подручја представљају најважнији 

физичко-географски елемент. Поред тога, кључни су део културног крајолика, јер осим на 

природне утичу и на обликовање атропогених, физиономских и осетљивих обележја.  

Рељеф се може разматрати као темељни ресурс, односно природна атрактивност и 

неизбежан туристички ресурс. Туристичка атрактивност рељефа проистиче из 

морфометријске и морфогенетских обележја туристичке дестинације.  

По рељефу, источни део Кубе представља продужетак кречњачке плоче Флориде и 

Јукатана. Ка западу се висинска скала повећава. Од рељефних целина овде су заступљени 

планински венци и равнице, крашки рељеф, абразиони облици рељефа. (Петровић Р., и 

Илић Ј., 1979.) 

На крајњем западу налази се кречњачка планина Сијера де лос Органос (Sierra de 

los Organos, до 692 m) са кречњачким купастим облицима (тзв. моготе). У средишњем делу 

налази се Сијера Ескамбрај Маестра (Sierra Maestra) са највишим врхом Туркино (Pico 

Turquino, 1.974 m) и Сијера дел Кристал (Sierra del Cristal, до 1.231 m). Обала дуга више од 

35.00 km углавном је ниска и посебно на јужној страни веома разуђена. Острво је 

окружено пространим континенталним шелфом са плитким морем, у којем су смештена 

многобројна ниска корална и пешчана острва (caуos) и нajвеће острво је Исла де ла 

Хувентуд (Isla de la Juventud, 2201 km2). (Натек К и Натек М., 2008.) Постоји 200 залива и 

289 пешчаних плажа. 
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Сиера Маестра је планински ланац на Куби који се протеже југом острва према 

западу, од провинције Гуантанамо до провинције Гранма, недалеко од саме обале. Иако се 

углавном сматра јединственим ланцем, неки га геолози сматрају серијом повезаних ленаца 

који се спајају с осталима и шире према западу. Сиера Маестра је највиши ланац на Куби, 

а његов највиши врх је Pico Turquino 1.974 m. 

Сиера Маестра је планина богата рудама попут бакра, мангана, крома и жељеза. 

Историјски гледано, ланац је био погодан за герилско ратовање па су га различите 

групације користиле у ту сврху од XVI  века па све до Кубанске револуције. Такође, на 

ланцу је 1998. наводно виђена врста Campephilus principalis bairdii (из породице детлића), 

за коју се данас претпоставља да је изумрла. Планина Сијера Маестра обухвата 17.000 ha 

шума, бројне реке и речне долине. Сиера Маестра је такође позната као скровиште Фидела 

Кастра и његових следбеника између 1956. и 1959. године.  

Највиши планински врх у Куби је Pico Turquino. Налази се на југозападном делу 

острва, у горју Сиера Маестра у провинцији Сантиаго де Kуба. Краљевски врх Туркино на 

Сиера Маестри се сматра природном атракцијом, као и место које заузима националну 

историју као кубански симбол. На планини живе важне биљне и животињске врсте, 

укључујући 100 врста биљака које су ендемске за ово подручје. На нижим надморским 

висинама налазе се планинске шуме, док горњи делови парка имају облачне шуме, 

орхидеје, бромелиаде и папрати. Како се планина налази у оквиру Националног парка о 

њој ће више речи бити у наредном делу у којима су приказане биогеорафске вредности. 
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Слика 2. Врх Pico Turquino 

Извор: https://www.ecured.cu/Pico_Turquino 

Палнина Сијера дел Кристал налази се у оквиру истоименог националног парка. 

Налази се у општинама Маиари и Сагуа де Танамо у јужној провинцији Холгуин. То је био 

први национални парк који је створен на Куби 1930. године, и простире се на површини од 

185,37 km2. Доминирају борове шуме, познати Кубански бор (Pinus cubensis) који може 

достићи висину до 30 m у овом подручју. Такође у овој планини може се наћи угрожени 

кубански соленодон (Solenodon cubanus). 

На Куби 2/3 острва обухватају равнице. Веће равнице су Кауто, Приморска 

равница, Јукаро-Морон равница, Запата, Дебела равница и Јужне алувијалне равнице. 

Кауто и Приморска се налазе на истоку острва и протежу се ка западу, док се остале налазе 

на југу. На северу су Лас Вилас и Северна равница, која се пружа ка северо-истоку.  

Поред планина веома атрактивне у Куби су и крашки облици рељефа, Пећина Куева 

де Беламар, која се налази јужно од града Матанзаса. Карактеристична је по великим 

дворанама и пећинским накитом који је чине атрактивном. Пећина је случајно откривена 

https://www.ecured.cu/Pico_Turquino
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1861. године. За посетиоце је отворена у дужини од 3 km. Највећа дубина је 48 m.  Затим 

пећина Пунта дел Есте, позната по цртежима племена Сибонеји којима је ова пећина била 

станиште. У пећинама Сан Амброзио и Лос Мусулманес налазе се трагови преклумбијских 

становника и Таино културе. Сан Амбросио дуга је 250 m и има пет повезаних галерија. 

Током колонијалног периода она је служила као склониште за одбегле робове. 

Веома атрактивна природна туристичка вредност Кубе је њена обала. Обала је дуга 

преко 3.500 km и највећим делом је ниска, понегде је и мочварна, доста разуђена са 

многобројним заливима, пешчаним плажама, коралним гребенима, а понегде и стрмим 

литицама, посебно на јужној страни острва. Острво је окружено пространим 

континенталним шелфом са плитким морем, у којем су смештенна многобројна ниска 

корална и пешчана острва као што су Сабана и Камагуеј уз северну, и Канариос и Јардинес 

де ла Реина уз јужну обалу. Архипелаг чине мала острва, има их више од 1.500, а једино 

веће острво је Исла де ла Јувентуд, површине 2.201 km2 у архипелагу Канариос. Већи 

залив је Хуантамо. (Натек К. и Натек М., 2008.) 

Туристички најатрактивније су  острво Kajo Maриja (Cayo Santa Maria) које се 

налази на североисточној страни Кубе, посебно у западном делу подручја Јардинес дел 

Реи. Острво се протеже на дужини од око 13 km, док му је ширина 2 km. Због 

атрактивности условљене својим природним положајем проглашено је резерватом природе 

од стране UNESCO-a. Међу кључним природним атракцијама на острву спадају 

фламингоси, ендемски гуштери и птица Токороро. Острвска флора садржи више од 248 

различитих биљних врста. Док на северном делу острва доминирају дуге и атрактивне беле 

пешчане плаже југ острва покривају мангрови. Простор од 13 km белих пешчаних плажа и 

кристално чисте воде је једно од најмирнијих подручја Кубе. Корални гребен који 

окружује острво представља природну заштиту од ветрова и високих таласа. 
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Слика 3. Острво Kajo Maриja 

Извор: https://www.mirror.co.uk/travel/caribbean/cayo-santa-maria-cuba-guide-10567957 

Варадеро (Varadero) је плажа са 20 km бело-пешчаних плажа, тиркизних вода,  

бујном вегетацијом и великом разноликошћу флоре и фауне. 

 

 

 

https://www.mirror.co.uk/travel/caribbean/cayo-santa-maria-cuba-guide-10567957
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Слика 4. Плажа Варадеро  

Извор: Ауторска фотографија 

Кајо Коко (Cayo Coco) је острво са површином од 370 km у централном делу Кубе. 

Оно обухвата површину провинције Сијего де Авила и део ланаца острва Јардинес дел 

Реи. Име потиче од врсте птица Cоcо. Острво има један од најлепших коралних гребена у 

свету. Велика предност острва, упркос релативно великом простору мочвара и шикара је 

27 km дуге плаже, које важе за једне од најлепших и најпопуларнијих плажа на Куби као и 

местима познатим као „Ронилачки рајеви“. Оно је такође познато по својим природним 

разноликостима – док на северу острва доминирају типично беле пешчане плаже, које 

запљускују јаки таласи Атлантика, јужни део острва покривен је тропским шумама 

мангрова и склониште је за многе дивље животиње. Корални гребен који окружује острво 

због своје велике разноврсности морског живота сматра се да је други најзначајнији 

корални гребен на свету. Деведесет посто острва покривено је вегетацијом, која се 

углавном састоји од шуме. Велика специфичност фауне острва су ружичасти фламинго и 

пеликан. (http://www.cubajunky.com/) 

Кајо Ларго дел Сур (Cayo Largo) је мало туристичко острво у архипелагу Канареос. 

Оно је дугачко око 25 km, а широко 3 km и друго је по величини острво у архипелагу 

после острва Младости. Налази се око 177 km јужно од Хаване односно јужно од западног 

http://www.cubajunky.com/
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дела главног кубанског острва. Плажа Кајо Ларго се налази на источној страни острва и 

углавном је познато по плажама белог песка и лепим коралним гребенима. Једини приступ 

могућ је ваздушним саобраћајем или шест сати вожње глисером из Хаване. Због 

разноврсности флоре и фауне острво је познато као "рај еколошког туризма" јер на њему 

живи више од 350 врста игуана, пеликана и папагаја. Богату флору покривају црни корали, 

специфично приморско растиње, као и четири врсте мангровске шуме. Док је северна 

обала Кајо Ларга углавном прекривен мангровима и сланим увалама, јужна страна острва 

је далеко привлачнија са кристално чистом водом и пешчаним плажама и представља 

типично туристичко подручје. 

Гуардалавака (Guardalavacе) једна је од најмањих плажа на острву, на Атлантској 

страни острва у области провинције Олгин. Њена највећи специфичност је комбинација 

златно-пешчаних плажа са тиркизним морем. Пружа се свега само 3 km. Заједно са појасом 

коралних гребена морски живот карактерише специфична микроклима. Подручје је 

идеално за роњење и истраживање подводног света - при томе не треба занемарити посете 

подводним пећинама и видети многе врсте тропских риба. Најпопуларније плаже области 

су Плаја Есмералда и Дон Лино у Заливу Поморанџи. Велику занимљивост представља 

сам назив острва чије је значење је "пази на краву." Кубанске власти упркос многобројним 

покушајима да промене име нису имале успеха. 

Поред наведених атрактивне су и следеће плаже у Карипском мору: Cayo Largo del 

Sur, Playa Ancon и Cayo Guillermo, Cayo Santa Maria, Playa Santa Lucia, Playa Esmeralda, 

Cayo Levisa и Playa Guanabo које излазе на Атлантски океан. (https://www.cubatravel.cu/en) 

 

2.2. Клима као туритичка атрактивност Кубе  

 

Клима Кубе је у великој мери условљена географским положајем, обликом острва и 

рељефом. По Кепеновој класификацији климата на Куби је тропска-влажна клима, тачније 

Aw – саванска клима. (Дукић Д., 1998.) Лета су дуга и жарка, а зиме кратке и свеже. 

Зимско раздобље траје дуже од три месеца. Годишња доба су представљена кишним 

периодом и периодом без кише. Кишна сезона траје од маја до октобра. А период без кише 

https://www.cubatravel.cu/en
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је од новембра до априла. (Антић Х.Д., 2007.) Такву климу условљавају хладна ваздушна 

струјања са копна САД, као и стална морска струјања, а добрим делом и растиње којим су 

прекривени брежуљци. 

Температурe ваздуха су увек позитивне. Просечна температура ваздуха је 25,5°С 

годишње. Просечне средње месечне температуре на Куби су 23,1°С у јануару и 28,6°С у 

јулу. Хавана има средњу месечну температуру у јануару 22,2 С, а у августу 27,8оС и 1.224 

mm падавина, Сијенфуегос (Sienfuegos) у јануару има средњу месечну температуру 22,2 

оС, у јулу 27,2 С, 1.072 mm. Просечна температура дуж обале је виша, док је у 

унутрашњости острва, због висине планина, нижа за неколико степени. Географски 

положај Кубе и разноликост рељефа (планински венци, равнице), створили су посебну 

микроклиму. 

 

Графикон 1. Просечне температуре на Куби по месецима за 2018. годину 

Извор:https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshine,Havana,Cuba 

Влажност ваздуха је веома значајна за целокупни живот човека. Она настаје 

испаравањем воде из мора, копнених вода и тла. Резултат трајно испаравања морске воде, 

која са свих страна окружује Кубу, је велика количина влаге. Влажност ваздуха варира 

између 75% и 95%. А просечан ниво влажности је 78%. (Шехура И.,1984.) 

Ветрови су честа појава на Куби. У систему ветрова истичу се стални ветрови –

пасати, ветар Харикен и Ураган. Североисточни ветрови – пасати доносе обилне падавине 

током целе године. Посебно западне делове острва често захватају тропски циклони 

(хурикани). Урагани се углавном појављају у августу, септембру и октобру. Ураган је 

ветар-тропска олуја чија брзина дувања прелази 119 km/h. Формирају се у Мексичком 

https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshine,Havana,Cuba
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заливу а онда различитом жестином погађају југоисточни део Сједињених Америчких 

Држава али и карипске земље. Урагани имају често веома тешке последице (Ураган 

Катрина). Због честих и катастрофалних последица формирана је и америчка база за 

океанска и атмосферска осматрања, која применом савремених технологија осматра и 

упозорава становништво. Сасвим је уобичајена појава да се и више стотина хиљада људи 

привремено исељава из области којима прети ураган. Сезона урагана траје од 1. јуна до 30. 

новембра. Северни ветрови доносе северним обалама острва довољно падавина, док јужни 

делови острва добијају много мање количине падавинa, али количина је ипак довољна за 

гајење већине усева. Источном делу острва североисточни пасати  доносе обилне падавине 

преко целе године (више од 2.000 mm), средишњем и западном делу острва 1.000 – 1.200 

mm падавина (кишни период од маја до октобра). Тада се излучи око 60% падавина. 

(http://www.cubaweather.org/cuba_climate.php) 

Рељеф самог острва је условио појаву да стране острва које су изложене пасату 

примају велике количине падавина у облику кише. То није случај са странама у заветрини. 

(Петровић Р., Дугачки З., Мардешич П., и Рубић И., 1956.) Просечна годишња количина 

падавина износи 1.320. У источном делу острва северо-источни пасати доносе обилне 

падавине током целе године, више од 2.000. Хавана има 1.224 падавина годишње, а 

Сиенфуегос 1.720 падавина годишње. (Натек К и Натек М., 2008.) Кишна сезона траје од 

маја до октобра. У том периоду је испаравање најјаче, због тога у овом периоду године је 

највећи број кишних дана. Јун је најкишовитији месец, са 11 кишних дана. Сезона без 

кише траје од новембра до априла, са просечно 3,6 кишних дана месечно. (Антић Х. Д., 

2007.) 

Својом географским положајем, земља је погођена између 1. и 30. јуна сезоном 

циклонима. Они могу да утичу на острво у ураганском облику са ветровима до 200 km/h и 

јаким олујама. Озбиљан ураган не долази сваке године на било који начин, али у 

последњих неколико година дошло је до неколико олуја које су изазвале поплаве и 

оштећења кућа и усева. Ова циклонска фаза се приближно слаже са кишном сезоном (од 

маја до октобра), испред суве (од новембра до априла). Искуство циклонске ванредне 

ситуације је покретна али не и опасна чињеница; сви хотели имају модерну структуру или 

http://www.cubaweather.org/cuba_climate.php
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су рехабилитовани и заштићени. Североисточни трговачки ветрови успоравају топлоту, 

али летња температура сенке може порасти на 33 °C (Хавана), а виша на другим местима. 

Однос климе и туризма најбоље је пиказан туристичким климатским индексом, 

којим су обједињена седам климатска параметра који се односе на особине туризма 

посебно на глобалне туристичке токове на обалама мора и океана. На основу приказане 

слике можемо видети да Куба према категорији времена спада у прихвативе. 

 

Карта 1. Категорија времена према Туристичком климатском индексу 

Извор: Mieczkowski, 1985 

 

2.3. Хидрографске атрактивности Кубе 

 

Поред геоморфолошких и климатских атрактивности Куба располаже и бројним 

хидрографким атрактивностима. Куба се одликује богатством вода што је условљено 

геолошким саставом, рељефом и битним климатским обележјима. Речна мрежа је добро 

развијена, с обзиром да су заступљени кречњачки терени где на крашким подручјима воде 

отичу подземно, а у другим деловима острва углавном су заступљени кратки површински 
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токови. У равницама, на планинама, у речним долинама и крашким удубљењима налазе се 

језера и мочваре. 

Реке Кубе су кратке и пловне само у горњим деловима тока. На крашким 

подручјима воде отичу подземно. Реке отичу у три слива: слив Атлантског океана, 

Карибског мора и Мексичког залива. 

Сливу Атлантског океана припадају: Рио Канимар, Сагуа ла Гранде, Сагуа ла Чика, 

Северна Рио Јатибонико, Јужна Рио Јатибонико, Максимо и дуге. Сливу Мексичког залива 

припадају: Алмендарес, Иумури, Рио Сан Јан, Мантова река, Сарамагуацан и друге. Сливу 

Карибског мора припадају: Кауто, Тоа, Цаонао, Гаума, Маиабекуа, Амарилас, Саладо, 

Бајамо, Контрамаестре, Гвантанамо и дуге. (http://www.cubanaturaleza.org/) 

Најдужа река је Рио Кауто (370 km). Извире у планинама Сијера Маестра у 

покрајини Сантијаго, а улива се у залив Гуаканајабо (Guacanayabo) у Карибско море. 

Главне притоке су јој Рио Саладо, Рио Бајамо и Рио Контрамаестре. 

Алемендарес је река у западном делу Кубе, дуга 45 km. Извире источно од Тапасте 

и тече на северозападу ка Флоридском мореузу. Она служи за водоснабдевање Хаване. 

Река протиче кроз Хавану. Код предграђа Кохли у Хавани, река тече кроз парк 

Алмендарес, највећу зелену површину у граду. У парку расте тропско дрвеће и важан је за 

рекреацију градског становништва. 

Река Тоа је дужине 131 km. Река протиче кроз источни део покрајине Гвантанамо. 

Протицај реке износи 57 m/s. Тоа је позната по кристално чистој води и део њеног слива 

који је познат под називом ,, Cuchillas del Toa” је проглашен за Светски резерват биосфере 

(UNESCO). Слив реке Тоа заузима око 70% резервата биосфере који представља једну од 

важнијих регија на Куби и Карибима, која долази од стране вредности његове биолошке 

разноврсности, разноликости њених пејзажа, специфичности њених екосистема и високог 

присуства ендемских врста у флори и фауни, које представљају најстарије склониште 

биљних врста на Куби. (http://www.cubanaturaleza.org) 

 

 

http://www.cubanaturaleza.org/
http://www.cubanaturaleza.org/
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Слика 5. Река Тоа 

Извор: https://villaparadisobaracoa.com 

Река Рио Јурими (Rio Yurimi) извире у селу Имиас (Imias). Дуга је 54,2 km, протиче 

кроз град Матанзас, а улива се у Флоридски пролаз. Близу свог изворишта протиче кроз 

кањон висине 200 m. (http://havanajournal.com/) На реци Рио Јурими налази се највиши 

мост на Куби, висок 110 m. 

Кубанске реке су углавном кратке, са малим протицајем. Остале мање реке, поред 

наведених, су Гвантанама (Guantánamo), Сагуа де Танамо (Sagua de Tánamo), Тоа и Мајари 

(Mayarí). На западу значајнији водотоци су Севиља (Sevilla), Најаса (Najasa), Сан Падро 

(San Pedro), Јатибонико дел Сур (Jatibonico del Sur), Заза, Агабама (Agabama), Аримао 

(Arimao), Хондо (Hondo). Према северу теку реке: Сарамагуакан (Saramaguacán), Каонао 

(Caonao), Сагуа Ла Гранде (Sagua la Grande), и Ла Палма. 

(https://www.britannica.com/place/Cuba#toc54392) 

Кубанска језера су мала и  класификована као слатководне или морске лагуне. 

Акумулација Заза је највећа акумулација на Куби. Налази се у покрајини Санти Спиритус, 

у централној Куби. Језеро има површину 113,5 km2 а просечна дубина је 25 m. 

https://villaparadisobaracoa.com/
http://havanajournal.com/
https://www.britannica.com/place/Cuba#toc54392
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Акумулација је подигнута на истоименој реци Заза која се улива у Карипско море. Брана, 

којом су преградили реку дуга је 6 km, а изграђена је 1971. године. Хидроелектрана је 

накнадно изграђена 1978. године. Вода резервоара се користи за наводњавање отпадних 

пољопривредних земљишта на југу све до карипске обале. Рибарство (слободно и 

комерцијално) је такође важна активност. Језеро је 1980. године порибљено, између 

осталих врста, и највећом слатководном рибом на свету (Arapaima gigas). 

(http://www.cubanaturaleza.org/) 

Лагуна де Ласхе је највеће природно слатководно језеро на Куби. Налази се у 

мочварном подручју северне провинције Сиего де Авиља, 5 km северно од Морона, и има 

укупну површину од 67,2 km2. Налази се на надморској висини од 1m. Услед таласања 

мора ослобађају се честице кречњака које води дају боју млека. Лагуна је пробијена 

изградњом канала 1940. године који повезује лагуну и залив Буена Виста. Лагуна је 

изгубила карактеристичну беличасту боју због мешања са морском водом. Канал је 

затворен 1988. године, и млечна боја је поново присутна. На обали лагуне налази се 

природно станиште фламинга. 

 

Слика 6. Језеро Ла Ласхе 

Извор: http://jjccuba.weebly.com/laguna-de-leche.html 

 

http://www.cubanaturaleza.org/
http://jjccuba.weebly.com/laguna-de-leche.html
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Акумулација Ла Редонда се налази у покрајини Сијего де Авила (Ciego de Аvila). 

Површина акумулације износи 4,5 km2. Ова акумулација је најбогатија пастрмком на Куби, 

а ту се налази и седиште Међународног центра за пецање те врсте. 

Kиjенага де Запата је једна од највећих и најбоље очуваних мочвара на Карипским 

острвима, са највећом површином мочвара и плимних базена на Куби и великим 

површинама шума. Ово подручје је од 1995. године заштићено законом, а 2000. године је 

стекло статус резервата биосфере под заштитом UNESCO-a (јануара 2000). Ову мочвару је 

открио Колумбо на свом другом путовању у ,,Западну Индију”. Налази се у покрајини 

Матанзас. Дужина мочваре износи 175 km од запада према истоку, са максималном 

ширином од 58 km од севера ка југу, између града Ториенте и Кајо Мигуел. Просечна 

ширина је 14 до 16 km.( http://www.cubanaturaleza.org/) 

 

Слика 7. Мочвара Kиjенага де Запата 

Извор: http://www.cubahora.cu 

Мочвара делте реке Кауто заузима површину од 47.836 ha, и лежи на надморској 

висини мањој од једног метра. Делта реке Кауто је сложена делта и једна од најзначајнијих 

http://www.cubanaturaleza.org/
http://www.cubahora.cu/
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на Карибима. Мочвара је тешко проходна и доступна људима, а отуда и њена добра 

очуваност. Делта реке Кауто налази се у покрајини Сур Ориентал.( http://www.cubahora.cu) 

 

2.4. Биогеографске атрактивности Кубе 

 

 Биогеографска обележја један су од основних мотива туристичких путовања. Данас 

биљни и животињски свет појединим пределима представља основни мотив и атракцију 

туристичких предела. Он доприноси укупној атракцијској основи туризма Кубе. 

На Куби постоје изразити климатско - вегетацијски спратови по којима је природно 

и културно биље распоређено на карактеристичан начин. Најнижи спрат биља tierra 

caliente допире до висине од 600 m и познат је као врућа земља. Културне биљке тог појаса 

су какаово дрво, каучуково дрво, кокосова палма, банана, шећерна трска, дуван и лимун. 

Изнад висине од 300 m расте култура кафе. Други кат tierra templada допире од 600 m до 

1.800 m и познат је као умерено топла земља. Овде добро успевају дуван и кукуруз.  

Куба има флору упечатљивог богатства, са укупним бројем природних цветних 

врста процењених на скоро 8.000. Кубанска краљевска палма је национално дрво које је 

садржано у националном грбу. Национални цвет је бели ђумбир или лептир јасмин.( 

http://www.cubanaturaleza.org/) 

Куба је најважнија територија за очување биодиверзитета, према конзерваторским 

организацијама као што су World Wildlife Fund (WWF) и The Nature Conservancy (TNC). 

Два процента светске флоре налази се на Куби, у поређењу са другим карипским острвима, 

Куба има највећи број биљака и животиња, као и највиши степен ендемизма. Заузима прво 

место међу екосистемима отока када се ради о ендемским биљкама, једанаести на светском 

нивоу које се односи на ендемске гмизавце, и двадесет и други на светском нивоу у односу 

на веће рептиле. (http://www.cubanaturaleza.org/)  

 

 

http://www.cubahora.cu/
http://www.cubanaturaleza.org/
http://www.cubanaturaleza.org/
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Слика 8. Кубанска краљевска палма 

Извор: https://www.flickr.com/photos/cyclura/3592205591 

Најистакнутије ендемске врсте су Cork Palm, the Magnolia amog и остали. Кубанска 

краљевска палма расте од 15 до 20 m у висину. Коркова палма потиче из креде. Капоково 

дрво (Ceiba pentandra) сматра се једном од најрепрезентативнијих врста кубанске флоре. 

То је тропско дрво пореклом из Мексика, Централне Америке и Кариба, и северног дела 

Јужне Америке. Влакна дрвета се користе за добијање целулозе. Достиже висину од 60-70 

m, а пречник до 3 m. Влакна дрвета се користе за пуњење душека, јастука, и изолацију, и у 

већој мери замењују вештачке материјале. Од семена се производи уље које се користи за 

добијање сапуна, а и за добијање ђубрива за пољопривреду. Међу осталим ендемитима 

Кубе можемо издвојити: кубанску магнолију (Magnolia cubensis), кубански змајевац 

(Dracaena cubensis), кубански бор (Pinus cubensis), патуљасти кактус (Melocactus 

matanzanus) и кубански аерофит (Pinguicola lignicola). Орхидеје имају изванредне боје, 

беспрекорне облике и постоје у више од 300 врста, ендемске за Кубу истичу се Црна 

https://www.flickr.com/photos/cyclura/3592205591
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Орхидеја и Bocourt's encylia, последња која је откривена у XX веку. Већи део аутохтоне 

вегетације је замењен засадима шећерне трске, кафе и пиринча. 

 

Слика 9. Капоково дрво 

Извор: https://www.pinterest.es/pin/458945018252272317/ 

Површине под шумом обухватају 18,2% територије острва. Мангрове шуме чине 

26% свих шума у земљи, а по својој раширености, кубанске мангрове шуме заузимају 

десето место у свету. 

Животињски свет на Куби је разноврстан, врсте као што је најмања жаба 

хемисфере, пчелињи колибри познат као најмања птица на свету, са само 7 cm, кубански 

крокодил један од најпримитивнијих на свету, кубански соленодон, див међу кукцима, 

http://www.cubanaturaleza.org/en/flora-vegetation/-flowers/-bocourts-encyclia-orquidea-mariposa-encyclia-bocourtii.html
https://www.pinterest.es/pin/458945018252272317/
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који живе на планети, и Кубан Гар који се сматрају живим фосилима. Фауна садржи више 

од 13.000 врста сувоземних животиња. Од тога 1.700 мекушаца, 7.000 инсеката, око 450 

јестивих риба и више од 300 птица (2/3 су птице селице), укључујући лешинаре, дивље 

ћурке, препелицу, зебу, галебове, макаое, папагаје и колибрије. По лепоти се истиче 

кубански трогон или токороро (Priotelus temnurus) - национална птица Кубе, затим птица 

кубански тоди (Todus multicolor), кубанска зелени детлић (Xiphidiopicus percussus), 

кубански папагај, кубански змај и друге. (http://www.cubanaturaleza.org/) 

 

Слика 10. Кубански трогон  

Извор: http://www.planet-earth.ru/park-gumbolda/ 

Кубанскa хутиа (Capromys Pilorides) је највећа ендемска врста сисара на куби. 

Карактеристична врста је и кубански мравојед – соленодон (Solenodon cubanus) који се 

сматра живим фосилом. Настањује Национални парк Александар фон Хумболт, и северни 

и источни део Кубе. Познат је и као ,,Алмикуи”. Реч је о необичној врсти сисара јер има 

отровну пљувачку. Слепи мишеви чине најбројнију групу међу сисарима. Затим ламантин 

(Trichechus manatus manatus), познат као морска крава, је у изумирању зато што борави у 

http://www.cubanaturaleza.org/
http://www.planet-earth.ru/park-gumbolda/
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непосредној близини ушћа река. Ламантин живи у плитким водама, дубине до 5 m. 

Толерише разлике у салинитету, и на тај начин може живети и у слаткој, и у сланој води.  

 

Слика 11. Кубанскa хутиа 

Извор: https://www.biolib.cz/en/image/id128989/ 

На Куби постоји 136 врста гмизаваца, од тога је 80% ендемично. Више од половине 

гмизаваца на Куби (око 90 врста) су гуштери. Један од два најмања гуштера на свету је 

ендемична врста чије одрасле јединке достижу 3 сm дужине. Најстарија врста гмизаваца у 

Антилима је кубански ноћни гуштер који насељава источни регион Кабо Круз. Од змија је 

најчешћа боа (Epicrates angulifer) која може достићи дужину од 6 m. Кубанска корњача 

(Trachemys decussata) је једина слатководна врста на Куби. Кубанска игуана (Cyclura nubila 

nubila) је ендемична врста, распострањена на целој територији Кубе где има камењара. 

Једна је од највећих гуштера. Кубански крокодил (Crocodylus rhombifer) достиже дужину 

од 2,4 m. Он је заштићен као угрожена врста 1996. године. 

На Куби постоји велика разноврсност водоземаца. Познато је 57 врста жаба, од 

којих су 54 ендемске. Планински венац Сијера Маестра одликује се највећом 

разноликошћу врста. Истиче се патуљаста жаба Монте Ибериа (Eleutherodactylus Iberia) 

која је најмањи водоземац на северној хемисфери. Достиже дужину 9-10 mm. По величини 

то је четврта најмања жаба на свету. Фауна Кубе обухвата 57 врста слатководних риба, од 

https://www.biolib.cz/en/image/id128989/
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тога су 22 ендемичне (живе само на Куби). Кубанска кечига (Atractosteus tristoechus) 

сматра се једном од најпримитивнијих скелетних риба. То је огромна и ретка врста кечиге. 

Настањује реке и језера Западне Кубе. (http://www.cubanaturaleza.org/) 

Заштићена природа без обзира на врсту, начин и категорију заштите спада у 

најдрагоценије и највредније делове географског простора. Свака држава или територија 

посвећује велику пажњу и значај заштићеним деловима природне основе због бројних 

међусобно повезаних и испреплетених мотива и разлога. Међу њима се првенствено 

намеће заштита биолошких, геоморфолошких, геолошких, географских и културних 

обележја дела природне основе. Осим тога таква природна подручја уживају законску 

заштиту због стручних и знанствених мотива, а не сме се занемарити чињеница да су ти 

делови географског простора питање националног престижа и поноса, саставни сегмент 

политичког, друштвеног и државног идентитета. Истовремено су и незаобилазан дeо 

туризма посебних интереса, који представља добро осмишљену и организовану делатност 

потребну за презентацију и заштиту баштине и омогућује богатије и разноврсније 

стварање знања. 

Куба има 253 заштићена подручја, 257 националних споменика,  7 UNESCO-вих 

светских споменика, 7 природних резервата биосфере и 13 склоништа фауне међу осталим 

не-туристичким зонама. 

Сврха проглашавања, чувања и развоја заштићених природних подручја је поред 

наведених и туристичко-рекреативна, јер таква подручјима располажу одређеним 

атрактивностима које привлаче туристе. 

На Куби постоје осам национална парка: 

1) Александар фон Хумболт, 

2) Десембарко дел Гранма (Parque Nacional Desembarco del Granma), 

3) Сијера Маестра (Gran Parque Nacional Sierra Maestra), 

4) Сијера дел Кристал (Parque Nacional Sierra del Cristal) у покрајини Олгин, 

5) Ла Менсура (Parque Nacional La Mensura), 

http://www.cubanaturaleza.org/
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6) Ел Бага (Parque Nacional El Bagá), 

7) Виналес (Parque Nacional de Viñales), 

8) Врх Туркино (Parque Nacional Pico Turquino). (https://www.cuba.travel) 

Национални парк Алехандро де Хумболт је најважнија строго заштићена област на 

Куби што се тиче биодиверзитета. Ово подручје се истиче не само зато што има највеће 

богатство и ендемизам у земљи, већ и зато што је тренутно представник највишег остатка 

очуваних планинских екосистема на Куби. Национални парк "Алехандро Хумболт", који 

се налази у окрузима Холгуин и Гуантанамо, Хуманити Патримони је проглашен на XXV 

састанку Комитета светске баштине UNESCO-а, одржаном у Хелсинкију, у Финској, 

између 11 и 12 децембра 2001 године. Површина парка је 70.000 ha. У парку се налази око 

24% врста светске флоре које чине највећу разноликост поврћа у кубанском архипелагу. 

Поседује 905 ендемских врста флоре, односно трећину пријављених на Куби. У Антилима 

налазе се елементи најстарије флоре на острву, с неколико реликтних остатака као што је 

дрво кубански змај. У националном парку Алехандро де Хумболт може се наћи најмањи 

шишмиш на свету, најмања жаба у северној хемисфери на свету, најмања птица на свету  и 

друге животиње. Национални прак идеалан је за туризам у природи, представља еколошки 

драгуљ човечанства, и са правдом носи име славног немачког научника због свог 

доприноса проучавању природе овог острва. (http://www.cubanaturaleza.org/) 

 

 

 

 

 

 

https://www.cuba.travel/
http://www.cubanaturaleza.org/
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Слика 12. Национални парк Алеандро де Хумболт 

Извор: http://www.wikitour.io/travel-destinations/alejandro-de-humboldt-national-par 

Национални парк Turquino налази се у центру западне регије Сиера Маестра и 

заузима територије које припадају општинама Гуама, у провинцији Сантиаго де Куба и 

Бартоломе Масо, Гранма, где се налази њена административна адреса. Национални парк 

завршава важну мисију очувања једног од очуваних планинских екосистема Кубе. У 

проширењу од 23.208 копнених ha и два морска, Национални парк Turquino je  

карактеристичaн по великом ендемском и широком присуству врста флоре и фауне. 

(http://www.cubanaturaleza.org) У овом парку налазе се највише планине Кубе, врх 

Туркуина са 1.974 m надморске висине, врх Суециа Пеак са 1.734 m надморске висине и 

Куба Пеак са 1.872 надморске висине. Фауна је богата, око 80 врста птица је присутно на 

територији парка. Од свог настанка 1991. године, Национални парк Туркуино спроводи 

темељну активност у очувању атрактивног и врло очуваног екосистема парка. 

 

 

 

http://www.wikitour.io/travel-destinations/alejandro-de-humboldt-national-par
http://www.cubanaturaleza.org/
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Слика 13. Национални парк Turquino 

Извор: https://holiplus.com 

Национални парк Vinales налази се у западној половини планинског масива 

Guaniguanico у провинцији Пинар дел Рио, заузима површину од 21.600 ha и унутар својих 

граница укључује ниске делове Sierra de Organs. У ово узвишења, са високим степеном 

очувања развијају се различите вегетационе јединице међу који се истичу влажна 

мезофилна зимзелена шума и мезофилна шума. У овом делу налазе се и два највећа 

пећинска система у Латинској Америци -  Santo Tomаs и Palmarito. Проглашен је 

културним пејзажом UNESCO-а и представља хетерогену и ендемичну флору, као што је 

то случај са цеибоном (Bombax emarginatum), Палмита де ла Сиера (Gaussia princeps), 

Храстовим Кајманом (Ekmanhianthes actinophilla) и Microcycas Calocoma, који се обично 

назива као "Коркова Палма" (Palma Corcho).  

Површнски крашки рељеф који превладава у Националном парку, заједно са 

богатим подземним крашким облицима међу којима се истичу пећине: пећина Индијанаца, 

пећина Сију, пећина Сан Томас и друге богате пећинским накитом.  Унутар Националног 

https://holiplus.com/
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Парка интересантна је Долина Виналес, једна од добро познатих и атрактивних подручја 

Кубе, која заузима површину од 111. 19 km², има изузетан пејзаж који је, између осталог, 

јединствен за спектакуларну комбинацију својих природних лепоту, очување животне 

средине и складнe површине са засађеним воћним усевима, крмним биљем, плантажама 

дувана са традиционалним методама узгоја и производње чине кубанске цигарете 

светским и познатим као врхунске цигарете. 

 

Слика 14. Национални парк Vinales 

Извор: https://hoteltravelcuba.com/valley-of-vinales/ 

Поред Националних паркова, на Куби постоје бројне области проглашен 

заштићеним областима и чине јединствену резерву биосфере. Међу еколошки 

најпопуларнијим подручјима на Куби спадају Виналес долина, планински ланац Сијера 

дел Росарио у области Пинар дел Рио, мочвара Запата и пећински систем у области 

Матанзас. 

https://hoteltravelcuba.com/valley-of-vinales/


Мастер рад                                                                                           Туристичке атрактивности Кубе                         

31 
 

3. АНТРОПОГЕНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ КУБЕ 

 

Aтропогене туристичке вредности подстичу културна и манифестациона 

туристичка кретања. То потиче из естетских, куриозитетних, уметничких и знаменитих 

својстава туристичких привлачности. Кубанска култура формирала се стапањем култура 

различитих народа, који су на ово острво пристизали са европског, афричког и 

северноамеричког поднебља. На Кубу су прво дошли Шпанци у XVI веку. Њихова култура 

се тада меша са домородачком, затим афрички робови у XVIII веку, са чијим доласком 

кубанска култура добија нова обележја. У XIX веку на културу овог острва утицали су и 

многи други народи: Кинези, Французи, Јапанци, Американци, Швеђани... Од Кубанске 

револуције до данас  кубанска култура се такође доста промењена. 

3.1. Историјски развој туризма Кубе  

 

 Куба је дуго била популарна атракција за туристе. Између 1915 и 1930 године, 

Хавана је угостила више туриста него било која друга локација на Карибима. Прилив је у 

великој мери настао због близине Кубе Сједињеним Државама, где је рестриктивна 

забрана алкохола и других забава била у оштрој супротности са традиционално 

опуштеним односом острва према слободним активностима. Такав туризам постао је трећи 

највећи извор девиза у Куби, иза две доминантне индустрије шећера и дувана. Кубанска 

пића, као што су даикири и мохито, постала су уобичајена у Сједињеним Државама за то 

време, након што је забрана укинута. 

 Комбинација Велике депресије из 1930-их, и Другог светског рата озбиљно су 

ублажили кубанску туристичку индустрију, и тек 1950-их почиње даљи развој туризма. 

Током овог периода, амерички организовани криминал је доминирао у индустрији одмора 

и туризма. До средине 1950-их Хавана је постала једно од главних тржишта и омиљена 

траса трговине наркотицима. Упркос томе, број туриста стално расте по стопи од 8% 

годишње, а Хавана је постала позната као "латински Лас Вегас". 

Одмах након што је постао кубански председник након кубанске револуције 1959 

године, Мануел Урутиа је наредио затварање бројних барова и коцкарница које се односе 
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на проституцију и трговину дрогом, чиме се ефекат кубанског имиџа као хедонистичког 

бекства практично окончао. Нови владин орган, Национални институт за туристичку 

индустрију (INTUR), основан је како би се подстакло више туризма, преузимање хотела, 

клубова и плажа што их чини доступним широј јавности по ниским ценама. Посетиоци 

Кубе током шездесетих, седамдесетих и осамдесетих су били веома мали.  

Куба је 1990-их година почела да усваја туризам као један од основних стубова у 

редефинисању своје економске стратегије. Као сунчано карипско острво, Куба је 

процветала као туристичка дестинација, иако су је пратили озбиљни друштвени 

поремећаји, као што је коцкање, проституција, и други пороци. Туризам је евентуално 

добијао на значају јер је представљао значајну групу инвестиција које би могле да 

генеришу девизе. Кубанска економска резолуција из 1997.године јасно наводи потребу 

развитка девизног сектора економије ради финансирања других важних активности, где би 

улога туризма била битна за економску будућност земље. Да би се то постигло, постављен 

је циљ - да се привуче више од два милиона туриста у земљи до 2000. године и од 

туристичког промета зарадити више од 2.600 милиона долара. Истовремено, економски 

развој на Куби је подразумевао развој других области, туризам је постао углавном домаћи 

и број и квалитет хотелских соба није могао да се носи са међународном конкуренцијом. 

Између 1990. и 2000-те, у кубански туризам је уложено више од 3,5 милијарде 

долара. Број соба на располагању међународним туристима порастао је са 12.000 на 35.000 

и земљу је у том периоду посетило 10 милиона страних гостију. У 1995. туризам је 

премашио шећер као кубански главни извор девиза. 

Када је 2009 године завладала глобална финансијска криза, туристичка индустрија у 

свету је забележила пад од 4,3 одсто. На Куби је, међутим, забележен раст од 3,5 одсто, 

који је настављен и у 2010, када је број иностраних посетилаца повећан за 4,2 одсто. Сада 

је туризам трећи главни извор девиза за Кубу, после медицинског сектора и услуга 

повезаних са њим и производа биотехнологије. Последњих пет година на Куби је, 

саграђено 20.000 хотелских соба. На острву сада постоји 23 % хотела са пет звездица и 42 

одсто са четири. Такође, кубанске власти сарађују са низом великих туристичких ланаца 

(са 67 само у Европи), док на острво слеће близу 52 авио компаније. 
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У свега десет година, туризам је прешао пут од споредног извора прихода до тога 

да је постао структурни фактор кубанске привреде. Само се неколико пута у међународној 

историји догодила тако динамична структурна трансформација. Пре десет година, 

индустрија шећера је чинила 70 и 75% прихода платног биланса, док је сектор туризма 

чинио само 6%. Данас је Куба друга најпопуларнија туристичка дестинација у карипском 

региону. 

3.2. Културно-туристичке вредности и споменици културе 

 

О култури и уметности на Куби влада је почела да води рачуна нарочито након 

Кубанске револуције, када се оснивају бројна позоришта, музеји, уметничке школе, а 

формира се и национална филмска индустрија. Влада је овим мерама у ствари намеравала 

да смањи утицај масовне америчке културе, подстицањем развоја афро-кубанских 

културолошких група. Куба је богата антропогеним туристичким вредностима. Како их 

има доста њихова анализа је извршена кроз градове у којима се налазе. Указивањем на 

најзначајније културно-туристичке споменике, грађевине, тргове, улице, историјске 

центре, сакралне објекте, катедрале и друге антропогене туристичке вредности.  

 

Слика 15. Град Хавана  

Извор: https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/caribbean/cuba/articles/havana-cuba-

most-alluring-city/ 

https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/caribbean/cuba/articles/havana-cuba-most-alluring-city/
https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/caribbean/cuba/articles/havana-cuba-most-alluring-city/
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Хавана је главни град Кубе. Његове главне атракције су историјски центар, 

архитектура, револуционарна и кубанска иконографија (од Malecоn-а до трга „Plaza de la 

Revolución као и La Giraldilla), музеји, рестаурације и огромне културне понуде. Подручја 

која окупљају највише туриста су: La Habana Vieja (Стара Хавана), Центар Хаване и 

Ведадо. Стара Хавана је најинтригантније културно,  градско ремек-дело, док Централна 

Хавана, на западу, најинтересантнија за птовод. Ведадо, некадашња мафијашка четврт, 

данас је подручје препуно хотелима и ресторанима.  

Стари град Хавана је градски центар у коме се налазе стари споменици, тврђаве, 

цркаве и палате испуњених правим архитектонским драгуљима из различитих периода. 

Хавану су основали 1591. године Шпанци. Град је изграђен у барокном и неокласичном 

стилу. Уске улице старе Хаване садрже много зграда, што чини можда чак трећину од 

приближно 3.000 зграда у старој Хавани. То је древни град формиран из луке, званичног 

центра и Плаза де Армас.  

Главне антропогене туристичке вредности Старе Хаване су: Castillo del Morro - 

живописна тврђава која чува улаз у залив Хавана, Тврђава La Cabana на источној страни 

залива Хавана, тврђава San Salvador de la Punta, Дворац Краљевске војске (Castillo de la 

Real Fuerza), Катедрала de San Cristоbal - једна од најепших цркава америчког барока, 

Национални Капитол, Plaza de Armas - главни туристички трг, чије име потиче из војске 

јер се на њему од краја XVI века одржавају церемоније и војни догађаји, Велико 

позориште Хаване, Музеј револуције, смештен у бившој председничкој палати, Базилика 

Сан Франциско де ла Хавана, Хавана Виеја, скуп цркве и манастира Сан Францисца де 

Асиса. Године 1982. Стари град Хавана је уписана у UNESCO-ву листу светске баштине. 

(https://www.tripcuba.org/) 

https://www.tripcuba.org/
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Слика 16. Улица Хаване 

Извор: Ауторска фотографија  

Изнад залива Хаване налазе се две велике тврђаве. Оне заједно чине Morro-Cabana 

Military - историјски војни парк. У време свог настанка, ово је био највећи шпански 

одбрамбени комплекс у Америци. Иако су обе тврђаве (Morro Castle и San Carlos de la 

Cabana Fortress) смештене на супротној страни залива, UNESCO их је прогласио местима 

светске баштине заједно са старом Хаваном. На улазу у тврђаве налази се покретни мост, у 

оквиру комплекса је капела и видиковци. 
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Слика 17. El Capitolio  

Извор: https://expertvagabond.com/havana-cuba-things-to-do/ 

Тврђава San Carlos de la Cabana простире се на 25 ha и ово је највећа тврђава у свим 

Америкама. Изграђена је између 1763. и 1774. године и коштала је 14 милиона пезоса, у то 

време право богатство. Овде је стално било стационирано 1.300 мушкараца, који су имали 

приступ преко 120 топова. Тврђава се никада није користила у битци - тврдило се да је то 

било због његовог импозантног присуства, који је спречавао да сваки уљез буде у затвору. 

Унутар тврђаве налазе се мале улице које воде кроз комплекс. Зид обложен топовима гледа 

на сам град, а сваке ноћи овде се одржавају церемоније испаљивања топова. Током ових 

церемонија, трупе обучене у костиме из XVIII века осветљавају топ који сигнализира 

затварање градских врата. У близини се налази мали музеј посвећен Че Гевари, који је 

након револуције основао свој штаб.  

Центар Хаване упркос томе што није добио онолико улагања колико је дато за 

обнову и реконструкцију старог дела, туристички је међу најпосећеније области, пун 

интересантних улица и старих зграда. У њему се налазе Музеј револуције, фабрика 

цигарета - Партагас, Национални музеј ликовних уметности, дворац,  фонтана Ла Индиа, 

https://expertvagabond.com/havana-cuba-things-to-do/
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хотел Саратога и палата Алдама. У центру се налазе и неколико парка који су, упркос томе 

што су у центру града, заштићени од саобраћаја и стреса у граду. То су Централ Парк, у 

коме се налази статуа Хосе Мартија и место сусрета где се заљубљеници беизбола препиру 

око потеза својих омиљених тимова, Парк Фратернидад, пун америчких вођа и популарно 

познат као “el Parque Jurаsico”, због бројних прилика да се виде овде стари и лепи 

северноамерички аутомобили и  Парк љубитеља, где се налази део историјског затвора где 

су познати људи као што су Хосе Марти били затвореници. Централни парк окружен је 

Националним музејем лепих уметности и музејем Леанза Лима. Интересантан је Пешачки 

булевар Сан Рафаел и хотел „Terral“ упечатљивог модерног дизајна са којег се пружа 

поглед на центар Хаване. (https://www.tripcuba.org/) 

Други највећи град Кубе је Сантјаго де Куба. У њему се одржавају два важна и 

популарна народна фестивала: карневали и Фиеста дел Фуего или празник ватре. У 

околини града налази се Ла Гран Пиедра, регистрован у Гинисовој књизи рекорда као 

највећи камен на свету. Импозантан, са својих близу 70.000 тона, налази се на 1.225 m 

надморске висине. Од антропогених туристичких вредности у граду истичу се Музеј 

историјске кубанске атмосфере, катедрала Nuestra Senora de la Asuncion, Нуестра Сенора 

де ла Асунцион. Такође Velazquez балкон, Кућа Дијега Веласкеза, црква Iglesia de Nuestra 

Senora de los Dolores, црква Iglesia de San Francisco и друге грађевине.  

Град Baracoa (Баракоа) проглашен је националним спомеником. Познат по 

гастрономији, заправо по јелима, као што су кукурукхо, мешавина кокоса и много шећера 

и других састојака као што су наранџа, гуава и ананас умотани у лист палме. Други је 

Бацан, који је направљен од банана и умотан у банана лист.  

https://www.tripcuba.org/
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Слика 18. Град Баракоа 

Извор: http://bestcubaguide.com/baracoa-cuba-story-authentic-travel-explore/ 

У граду Ведадo од антропогених врености истиче се трг Револуције који обухвата 

меморијал Хосе Мартију, Наполеонов музеј, Универзитет, гробље Кристофера Колумба. 

Затим комплекс зграда радиоцентра CMQ рађен по узору на Рокмондов центар у Њујорку 

из 1933 године. Туристичку понуду града, уједно и туристички производ употпуњују 

интересантне приредбе које се органузују сваке суботе где наступају националне 

фолклорне групе. Приредбе су прилично образовне, јер спајају афро-кубанске ритмове и 

верске представе. (https://www.tripcuba.org/) 

Поред значајних туристичких вредности (национални споменик Бариаи или парк 

Нарањо Баи, катедрала Сан Исидоро, парк Јулио Граве де Пералта, Ла Перикера, Villa de 

Gibara , парк Каликто Гарсиа и други историјски споменици) Град Холгуин  интересантан 

је по природном парку Кристобал Колон, који у исто време има савршен природни 

простор за екотуризма. 

 У граду Лас Тунас познат и као "Град скулптура“ од антропегених атрактивности 

издвајамо Меморијални музеј мученика Барадос, Кућу рођења „Casa Natal del Mayor 

http://bestcubaguide.com/baracoa-cuba-story-authentic-travel-explore/
https://www.tripcuba.org/
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General Vicente García Birth House“, трг Plaza Martiniana Square, трг Plaza de la Revolución 

de Las Tunas Square, фонтана Antillas и споменик посла. Од манифестација у новембру 

месецу се организује међународна манифестација „Ánfora Magic“. У граду Ciego de Ávila 

познате културне знаменитости су Музеј провинције Симон Реис и Покрајинска 

уметничку галерију Раул Мартинез. 

Тринидад је град кога је UNESCO прогласио за светску баштину 1988. године. 

Значајан је туристички центар који се истиче својим уским поплочаним улицама, 

рестаурираним зградама, црквама и двориштима који јој дају традиционалну колонијалну 

атмосферу.  Од архитектонских грађевина познате су Романтични музеј у плати Брунет, 

храм Casa Templo de Yemayа, тргови Plazuela Las Tres Palmitas Small Square и Plaza de 

Santa Ana Square, споменик Convento de San Francisco, музеј архитектуре... 

Варадеро поред природних туристичких вредности богат је и антропогеним 

туристичким вредностима које употпуњују туристички производ. Представници 

антропогених вредности су Фонд за културна добра, где се могу видети изложбе најбољих 

пластичних дела уметника из Матанзе. Као и слике познатих кубанских сликара, као што 

су Роберто Фабело или Заида дел Рио. Међународни карневал, црква Iglesia Santa Elvira, 

музеј „Municipal Varadero“са историсјким експонатима, стара кула и многи други.  

Sancti Spíritus је град познат по разноликости стилова. Истиче се црква Iglesia 

Parroquial Mayor, Главни театар и Мост изнад реке Yayabo. Према северу, Национални 

парк Caguanes, недавно је проглашен од стране UNESCO-а као резерват биосфере, има 

важан пећински системом са поплављеним пећинама.  

Киенфуегос је град на Куби основан 1819.године. Град одржава прилично 

хомогени урбани центар препун класичних фасада и витких стубова, чија атмосфера 

подсећа на Француску из XIX века. Познат је као “Бисер југа Кубе”. Године 2005. стављен 

је под заштитом светске баштине. Најинтересантнија културна места у централном делу 

града су: Парк Јосе Марти, Улица Пасео дел Прадо, Славолук победе, Катедрала де 

Пурисима Концепцион (Cienfuegos Cathedral), Позориште Томас Тери, Школа Колегио Сан 

Лорензо, Бењамин Дуарте Каса де ла Културе , Покрајински историјски музеј, Владајућа 

палата, Вила Паласио Каса дел Фундадор, Национални музеј поморске историје, гробље 
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„Cementerio de la Reina Cemetery“, музеј локомотива, музеј „Malecón de Cienfuegos“, кип 

Бени Море, музеј спорта, Плави дворац, Парк скулптура, рекреациони центар „La Punta“ и 

многа друга. 

Санта Клара је главни град покрајине Вила Клара. Град је основан 1689. године од 

стране неколико породица које су меморисале споменик формиран колонама на тргу цркве 

„Iglesia del Carmen“. Чувени град не само да је познат по својим грандиозним споменицима 

већ и по својој живој атмосфери. У њему се налази други најпрестижнији универзитет у 

земљи. У центру Санта Кларе налази се парк постављен на читав квадратни блок. У парку 

се налази статуа Марте Абреу, особе коју људи у Санта Kлари јако воле. На граници парка 

налазе се Санта Kлара Либре (некадашњи хотел Санта Kлара Хилтон), "Гран Хотел", 

Театро де Ла Kаридад (национални споменик), Плаза дел Мерцадо Централ, некадашња 

градска већница и Колонија Еспанола де Санта Kлара - центар плеса, нуди најатрактивније 

и јединствене традиционалне обичаје Кубе. Санта Клара је дом маузолеја у којем се налазе 

остаци Че Геваре и шеснаест његових колега бораца убијених 1967 године током кампање 

у Боливији. Ту је и реконструкција Геваре која искрцава воз у току битке код Санта Кларе. 

(https://www.tripcuba.org/) 

 

Слика 19. Санта Клара 

Извор: https://www.audleytravel.com/cuba/places-to-go/santa-clara 

https://www.tripcuba.org/
https://www.audleytravel.com/cuba/places-to-go/santa-clara
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Villa Clara је град интересантан по Кубанској револуцији која се на овом простору 

догодила. Године 1958. су се Че Гевара и група његових присталица искрцали из воза који 

је превозио више од 350 наоружаних војника са истока, спашавајући Санта Клару од 

Батистичке диктатуре. Ово место има много разлога да буде туристички атрактивно, због 

мешавине мрачних плантажа дувана и смирујућих језера. Град Санта Клара је једно од 

најпосећенијих места у земљи, испуњено кључним историјским местима везаним за 

кубанску револуцију и која садржи живахан ноћни живот. За туристе веома су атрактивни 

маузолеј Че Гевара, Leoncio Vidal Park, катедрала “Santa Clara de Asís“, статуа Че Геваре, 

музеј „Sugar Mill“, музеј агроиндустрије „Azucarera“, споменик „la Toma del Tren Blindado“ 

и многи други споменици. 

 

Слика 20. Споменик Че Гевари 

Извор: https://www.cubatravelnetwork.com/cuba-destinations/destination/villa-clara-province 

Матанзас је друга по величини провинција на Куби након Хаване. Драгуљ 

Матанзаса је светлуцави град Варадеро, са својим бескрајним плажама, величанственим 

одмаралиштима и луксузним начином живота. Осим ових, Матанзас има и много других 

лепих места које вреди посетити. Има декадентне, али шармантне колонијалне зграде у 

https://www.cubatravelnetwork.com/cuba-destinations/destination/villa-clara-province
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неокласичном стилу. Католичке цркве, позориште и неколико музеја су неки од примера 

оваквих конструкција. Са културне тачке гледишта, Матанзас је једно од најбогатијих 

подручја Кубе. У њему се налазе многи музеји. Пример за то је Фармацеутски музеј, 

јединствен по свом типу у целој Америци и музеј робова.( 

https://www.tripcuba.org/matanzas) The Aqueduct of Matanzas, је национални споменик, 

саграђен је 1870. године. Од осталих туристичких атракција истичу се Matanzas мост, 

катедрала „San Carlos De Borromeo“, театар Sauto - отворен 1863. године, позориште је 

домаћих игара, опере, балета и симфонијских концерата. То је национални споменик Кубе. 

Затим покрајнски музеј историје, црква са баштом „Quinta de Bellamar“и многе друге 

атракције. 

Града Артемиса је град познат као Лас Теразас, еколошка престоница Кубе. 

Априла месеца у граду Сан Антонио де лос Банос, одржава се Међународни фестивал 

хумора. Од антропегених туристичких врености најинтересантнији су Музеј хумора, еко-

туритички комплекси у Лас Теразасу и Војна  академија. Mayabeque је најмања покрајина 

Кубе.  

Град Виналес налази се у Националном парку Виналес и за многе је 

најфасцинантније место на Куби. Градска архитектура сведочи о колонијалном добу, које, 

укључујући и еколошку вредност, чини Виналес местом велике лепоте. Ураво је то разлог 

зашто је  проглашен националним спомеником 1979. године. Долина Виналес је уврштена 

на UNESCO-ву листу светске баштине од новембра 1999. Њу чине крашки пејзажи, 

традиционална пољопривреда, као и народна архитектура, занати и музика. Нека од 

најфасцинантнијих места за посету у Виналесу су: Градски музеј, добротворни врт, 

Ботаничка башта Casa del Veguero Tobacco Plantation, Нацонални парк „Valle de Vinales“. 

Пинар дел Рио познат је као дуванска престоница Кубе. Пинар дел Рио је 

покрајина са највећим бројем заштићених подручја на Куби, јер садржи два резервата 

биосфере UNESCO-а. У граду се истиче уметност и историја колонијалних периода кроз 

зграде Музеја историјске провинције и Музеја природних наука „Sandalio de Noda“, 

катедрале „de Pinar del Rio „, „Alejandro Robaina Tobacco Plantation”,  библиотеке, кућ 

дувана и Палате Guash. 

https://www.tripcuba.org/matanzas
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3.3. Манифестације, музика и плес у Куби 

 

Манифестација представљају значајан сегмент употпуњавања туристичке понуде 

Кубе. Заправо ради се о представама којима се презентује традиција, музика, плес и 

култура Кубе. Познате манифестације у Куби су Mеђународним фестивалима 

латиноамеричке кинематографије, фестивал џеза, балета, Међународни сајма књига, 

манифестација „Anfora Magic“у Лас Тунасу, Међународни фестивал хумора у Сан 

Антонио де лос Банос, приредбе фолклорних група у граду Ведаду, Снтијагу де ла Куба, 

Хавани и другим градовима. Карневал Фиеста дел Фуего или празник ватре у Снтјаго де ла 

Куба и многе друге представе, параде, фестивали и карневали. 

Кубанска музика веома је популарна у свету, па представља специфичну 

антропогену туристичку вредност Кубе. Због синкретичке природе већине жанрова, често 

се сматра једном од најбогатијих и најутицајнијих регионалних музика света. На пример, 

„the son cubano“спаја адаптирану шпанску гитару (трес), мелодију, хармонију и лирске 

традиције са афро-кубанским удараљкама и ритмовима. Од XIX века кубанска музика је 

веома популарна и утицајна широм света. То је можда најпопуларнији облик регионалне 

музике од увођења технологије снимања. Кубанска музика је допринела развоју широког 

спектра жанровских и музичких стилова широм света, нарочито у Латинској Америци, на 

Карибима, Западној Африци и Европи. Примери су румба, болеро, афро-кубански јаз, 

тимба, салса, соукоус, многе афричко-кубанске музике (оркестар Баобаб, Африкандо), 

шпански фузијски жанрови (посебно са фламенком) и широк спектар жанрова у Латинској 

Америци. 
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Слика 21. Улични музичари 

Извор: https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/caribbean/cuba/articles/havana-cuba-

most-alluring-city/ 

Посебну улогу у популаризацији кубанске музике имао је музички албум и 

истоимени филм Клуб Буена Виста (Buena Vista Social Club) из 1999 године, који је окупио 

неке од најистакнутијих кубанских музичара, као што су Ибрахим Ферер, Омара 

Портуондо, Рубен Гонзалес и други. 

Међу плесовима су најчешће конга и казино, као и ла тимба. Као плесни израз, 

кубански балет је подигао висок ниво развоја од оснивања Кубанског националног балета, 

који је заједно са другим кубанским академијама прешао у свјетски признату кубанску 

балетну школу. Међународно признате су неке плесне групе Кубе познате као Шпански 

балет Кубе, Камагуеи балет, Балет Лизт Алфонсо, Национални фолклорни ансамбл и 

Савремени плес Кубе. 

. 

https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/caribbean/cuba/articles/havana-cuba-most-alluring-city/
https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/caribbean/cuba/articles/havana-cuba-most-alluring-city/
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4. МАТЕРИЈАЛНА БАЗА ТУРИЗМА  

 

Развој туризма је немогућ без постојања развијене и квалитетне материјалне базе. 

Материјалну базу чини саобраћајна инфраструктура, смештајни и угоститељски 

капацитети, али и трговина, занатство и друге делатности у којима се врши туристичка 

потрошња и без којих је немогуће развијати туризам ни у једном граду. (С.Станковић, 

2005) 

„Друмски саобраћај - На Куби има 60.585 km путева (49% асфалтираних). 

Најважнији је средишњи пут (Karatera Sentral) који се протеже по унутрашњости острва од 

Пинар дел Рихе на западу до Сантјаго де Кубе на истоку (978 km).  

Железнички саобраћај – У Куби има 4.807 km јавних железничких пруга и више од 

9.600 km пруга за превоз шећерне трске. 

Водни саобраћај- Хавана је најважнија лука, јер кроз њу пролази више од половине 

теретног саобраћаја. Друге веће луке су Сантјаго де Куба, Сијенфуегос, Матанзас, 

Нуевитас и Маријел. За велике туристичке бродове уређене су луке Хавана, Сантјаго де 

Куба и Бахија де Нипе. 

Ваздушни саобраћај – На Куби постоје једанаест аеродрома, од којих су већи Хозе 

Марти код Хаване, Сантјаго де Куба, Холгуин, камагуеј и  Варадеро. Наионални превозник 

је „Cubana“.“ (Натек К, Натек М, 2000.) 

Смештајно угоститељски објекти деле се на основне и комплементарне. На Куби од 

основних облика смештаја доминирају хотели. Куба има разноврсан смештајно-

угоститељску инфраструктуру и да тамо претежно доминирају хотелски капацитети са 3 и 

више звездица.  Хотели се деле на две релативно различите групе: оне које воде ланци у 

потпуности у кубанском власништву, који су стога у државном власништву и власништву; 

и оне које воде међународни ланци. Ту су и луксузна одмаралишта, хотели са пет, четири и 

три звездице, бунгалови, виле, хостели, туристичке заједнице и слично. 

Најраскошнијим хотелима обично управљају страни хотелски ланци као што су Sol 

Meliá или Superclubs. Ови ланци управљају сарадњом са организацијама као што су 
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Cubanacаn или Gran Caribe. Ови хотели се налазе у центру туристичких комплекса на 

плажи, а квалитет њихових услуга је у складу са високим стандардима. Хотелски ланци 

који послују у земљи су: Sol Meliа, Gran Caribe, Blau Hotels & Resorts, Iberostar, Barcelо 

Hotels & Resorts, NH Hotels, Cubanacán, Gaviota, Islazul, Accor, Blue Diamond, Starwood, 

ROC Hoteles, Be Live, Sercotel, Bellebue, H 10. Главне кубанске дестинације су Havana, 

Vedado, Old Havana, Varadero, Cayo Coco, Cayo Santa Maria, Cayo largo del Sur, Santa Lucia 

Beach, Guardalavaca, Santiago de Cuba, Trinidad, Viñales и друга 28 туристичка места.  

Табела 1. Капацитети по броју соба према категорији 

Категорија  

2 звездице 4.852 

3 звездице 12.001 

4 звездице 23.775 

5 звездице 12.801 

Остали 3.353 

Укупно 56.782 

 

Извор: http://www.one.cu 

5. ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ КУБЕ 

 

Током 2015. године Кубу је посетило преко 2,5 милиона страних туриста. За 

последњих 20 година Кубу je посетило више од 33 милиона туриста, највише из земаља-

чланица Европске уније. Међу појединачним државама, најбројнији су били посетиоци из 

Канаде. Све то треба сагледати у светлу чињеница да су власти у Хавани почеле да 

развијају ову привредну грану тек од 1990. када је у земљи боравило 340.000 страних 

http://www.one.cu/
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посетилаца Туризам на Куби генерише више од 4,5 милиона долазака у 2017. години и 

један је од главних извора прихода за острво.  

Данас, путници из целог света посећују Кубу, стижући мешавином редовних и 

чартер летова до једне од једанаест међународних аеродрома Кубе. Далеко највећи број 

долази из Канаде, где се доласци повећавају за скоро 10% годишње од 2007. године. 

Европљани су следећи, првенствено стижу из Велике Британије, Шпаије, Италије, 

Француске и Немачке. Према званичној владиној агенцији, не зна се тачно колико је 

Американаца сваке године путовало на Кубу као туристи, кршећи трговинску политику 

САД-а. Према неким статистикама, око 20.000 до 30.000 американаца илегално је путовало 

на Кубу сваке године, док је кубанска влада то повећавала на више од 60.000. Американци 

су могли летети директним чартер летовима или стизали до Кубе летовима из Канаде или 

Мексика. У јуну 2016. године, америчка влада је овластила шест авиокомпанија да започну 

директне редовне летове за Кубу. У јануару 2015 године, америчка влада је променила 

своје законодавство како би олакшала путовања из САД-а на Кубу, што је додатно 

измењено током 2016. године. Иако је делове тих лабавих ограничења касније укинуо 

председник Трамп 2017. године, путовање на Кубу остаје легално за Амерички 

држављанине који испуњавају одређене услове. Од 2019. американци имају законску 

дозволу да иду на Кубу са ОФАЦ-овом само-извјештавајућом лиценцом ако испуњавају 

захтеве за једну од 12 категорија легалних путовања. Независни путници на Кубу могу се 

квалификовати за категорију "Подршка за кубанске људе" одржавањем редовног 

распореда активности које испуњавају овај захтев.  
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Табела 2. Доласци страних туриста према врсти смештајних објеката у које су одесли 

 2012. 2014. 2016 

Хотел 5* 1.222 114 1.057 741 1.406 411 

Хотел 4* 1.399 846 1.897 699 1.501 253 

Хотел 3* 449 379 249 665 547 941 

Хотел 2* 184 422 171 8990 200 844 

Хотел 1* 10 215 10 414 10 115 

Мотели 1 892 1 851 1 975 

Хостели 18 543 18 142 28 054 

Апартмани 4 996 5 079 5 606 

Кампови 2 310 2 230 2 320 

Туристичке виле 116 381 115 101 122 221 

 

Извор: http://www.one.cu/ 

Данас од Карипских земаља, Доминиканска Република је надмашила Кубу у 

туризму, новим развојима и инвестицијама. 

Табела 3. Доласци туриста по земљама боравка 2006-2017. године  

 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2017 

САД 36.808 40.521 41.904 52.455 63.046 162.972 284.552 

Канада 604.263 660.384 818.246 914.884 945.248 1.300.405 1.250.809 

Италија 144.249 134.289 126.042 118.347 112.298 137.970 191.585 

Шпанија 185.531 133.149 121.166 129.224 104.948 107.903 153.340 

Немачка 114.292 103.054 100.964 93.437 93.136 175.507 242.355 

Кариби 187.577 215.303 246.907 316.570 390.321 390.111 427.747 

 

Извор: https://flyonecaribbean.com/ 

 

http://www.one.cu/
https://flyonecaribbean.com/
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6. ОБЛИЦИ ТУРИЗМА 

 

На Куби постоји доста развијених облика туризма као и простора за детаљније, 

Међутим како је Куба острвска земља, окружена морима са свих страна, са ниским 

плажама, разуђеном обалом, приморски туризам је најразвијенији облик туризма. 

Најпознатија приморска места у Куби су: Варадеро, такозвани „заштитни знак Кубе“, Playa 

del Este у Хавани,Playa Guanabo и Playa Jibacoa које представљају наставак Playa del Este, 

острво Caza Largо са плажама Playa Sirena (најлепша плажа на острву) и Playa Paraiso (тзв. 

Рај за душу и тело са нестварно лепом природом), Playa Esmeralda, на истоку Кубе позната 

по белом песку, веома чистој, тиркизној води, окружена гребенима, Playa Ancon на југу 

Кубе, Playa Perla Blanca на острву Санта Марија, Playa Pilar, која је добила име по броду 

Ернеста Хемингвеја на острву Cayo Guillermo, познато по националном парку, Playa los 

Flamencos на острву Cayo Coco и многе друге на којима је развијен приморски туризам. 

Културно-историјски туризам који је развијен захваљујући богатој историјској 

прошлости, бројни споменици и друга историјска места су неми сведок многих важних 

момената и борби у којима је Куба била приморана да победи на путу ка независности и 

слободи. Поред типичних туристичких атракција у облику белих пешчаних плажа и 

тиркизне воде у кључну туристичку понуду спада кубанска револуција, која је неизоставан 

предмет кубанског историјског наслеђа и истовремено симбол слободе, наде и јунаштва. 

Неки од најзначајнијих историјских споменика и атракција Кубе сматрају се: Трг 

револуције у Хавани, Музеј револуције, зграда Академије наука, тврђава Ла Кабана у 

Хавани, споменик Кастиљо де ла Реал Фуерза, Споменик Хосе Мартија у Хавани, 

споменик Че Гевари у Санта Клари, споменик Херојима револуције, гробница Хосе 

Мартија у провинцији Сантјаго де Куба, монкада касарне у провинцији Сантјаго де Куба, 

Че Геварова слика, тврђава Ел Моро, тврђава Сан Салвадор де ла Пунта и остали 

културно-историјски споменици и објекти. 

Куба је држава која активно промовише здравствени туризам. Одликује се великим 

бројем специјалних клиника и болница намењених за здравствени туризам страних 

пацијената. Куба привлачи око 20.000 здравствених туриста годишње и приходи од овог 

вида туризма износе од око 40 милиона долара на годишњем нивоу. Куба услужује 
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здравствене туристе из целог света већ више од 20 година. Такође држава омогућава 

посебан сектор болница посебно опремљен за медицински третман странаца и дипломата. 

Највећи број пацијената долази из Латинске Америке, Европе и Канаде, а примећена је и 

све већа посета Американаца која расте из године у годину. Куба успешно извози и многе 

медицинске производе, као што су вакцине. Према Економској комисији Латинске 

Америке и Кариба, до 1998 године кубански здравствени сектор је преузео око 2% од 

укупног броја туризма. Неки од прихода здравственог туризма су пребачени у одсек 

здравствене заштите за становнике Кубе. У једном истакнутом националном 

болничко/истраживачком институту, инвестицијом страних туриста, финансирана је 

изградња новог купатила и одељења за хирургију слезине а евиденција указује на то да је 

овај образац заједнички и за кубанске болнице. (https://www.cubabusinessreport.com/) 

Године 2005. више од 19.600 страних пацијената путовало је на Кубу за широк 

спектар третмана, укључујући операцију ока, неуролошке поремећаје као што су мултипла 

склероза и Паркинсонова болест, и ортопедију. Многи пацијенти су из Латинске Америке, 

иако је медицински третман за ретинитис пигментоса, често познат као ноћно слепило, 

привукао многе пацијенте из Европе и Северне Америке. 

Како је Куба земља са преко 6.730 ботаничких врста од којих су чак 3.180 ендемске, 

разноврсне флоре и фауне има одличне услове за развој еко-туризма. Међутим, сваки 

покушај да се прионе развоју еко-туризма суочава се са великим препрекама и проблемима 

који су условљени тренутном политичком и друштвеном ситуацијом на острву. Принципи 

еко-туризма, као што су промоција позитивне еколошке етике, и даље се не могу видети 

или се третирати као важан, саставни део кубанске политике. Такође је приметан и 

значајан пад у квалитету локалне животне средине који је један од главних стубова и 

неопходан фактор развоја успешног еко-туризма. Око 10% површине Кубе је званично 

заштићено, и на тој површини је забрањена градња и привредна активност. Она уједно 

представља основу развоја овог вида туризма. 

Недавне студије показују да Куба има огроман потенцијал за планинарске 

активности, и развој планинског туризма, који се не користи на одговарајући начин и није 

на адекватан начин валоризован. Планинарење на Куби треба сматрати једним од кључних 

учесника (као и другим облицима активног туризма, нпр. бициклизам, роњење, 

https://www.cubabusinessreport.com/
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спелеологија) за развој, просперитет и добробит свих заинтересованих страна, а посебно за 

локалне заједнице. Оно што је најважније је да се диверсификација туристичких производа 

(како производних тако и просторних) може постићи, планинарење, као и други облици 

активног туризма (нпр. Бициклизам, роњење, спелеологија) могу се развити на Куби. 

 

7. ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА 

 

Прву фазу утврђивања погодности развоја туризма у одређеној туристичкој 

дестинацији представља туристичка валоризација њених природних и антропогених 

вредности. Основни елементи туристичке валоризације су: атрактивност туристичких 

вредности, њихов географски положај и удаљеност од матичних места, исходишта 

туристичке тражње. Међутим, атрактивност неког локалитета не мора бити најпресуднији 

у његовој укупној вредности на туристичком тржишту. Уколико је већа потражња за неком 

дестинацијом, утолико је њена вредност већа, не везано за њене стварне вредности у 

односу на друге дестинације. (Станковић С, 2002.). 

Рангирање туристичких ресура према одређеним критеријумима без обзира на 

хијерархијски ранг одређеног простора је основни циљ туристичке валоризације. 

Представља значајан предуслов за просторно планирање у туризму. У вези са тим 

просторне јединице са највишом туристичком вредношћу могу очекивати највећу тражњу. 

На  основу тога може приступити изради и реализацији планова изградње одређеног 

туристичког центра. 

Валоризовању туристичког простора Кубе претходило је пописивање релевантних 

елемената који чине њен укупан туристички потенцијал. То су природни и антропогени 

потенцијали, при чему је коришћена метода  бодовања са одређеном скалом. 

Примена метода бодовања туристичке валоризације омогућила је да се упоредно 

сагледа и упореди већи број својства различитих туристичких ресурса: природна и 

антропогена атрактивност простора, фактори значајни за дизајнирање туристичког 
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производа Кубе (приступачност, близина емитивних центара и слично), и културни значај 

(историјска, естетска вредност и слично). 

Општа оцена добија се на основу комбинације бодовних оцена различитих 

туристичких вредности, где је највећи недостатак ове методе субјективизам који је уз 

адекватну примену  дао задовољавајуће резултате.  

За оцену квалитета појединих елемената или група елемената одабрана је бодовна 

скала са оценом од 1 - 5. (Братић М, at all, 2011.): 

1 - незадовољавајући  

2 - лош  

3 - средњи  

4 - врлодобар  

5 – одличан 

 

7.1. Валоризација природних туристичких вредности Кубе 

 

Природни фактори одликују се високим степеном атрактивности. Они уједно 

представљају објективне факторе и непосредно одређују туристички квалитет простора, 

степен привлачности и могућност валоризације. У раду од природних фактора за 

валоризацију коришћени су: туристичко-географски положај,  рељефни услови Кубе, 

климатске карактеристике, хидрографски и биогеографски услови. Од антропогених 

фактора извршена је анализа и оцена културно-историских вредности, као и 

конкурентсност Кубе у односу на остале Карипске земље. 

Туристичко-георафски положај 

Туристичко-географски положај представља битну компоненту туристичке 

валоризације одређене туристичке регије и њених туристичких ресурса различите 

просторне величине, структуре и организације. 
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За туристичко-географски положај Кубе можемо рећи да је повољан са оценом 

врлодобар 4. Наиме реч је о острву које припада Великим Антилима, налази се у 

Карипском мору, на улазу у Мексички залив. Својим географским положајем доминира 

над четири главна пролаза Антилског мора (одвојено од Мексика Јукатанским мореузом 

(ширине 210 km), од САД-а мореузом Colon (ширине 140 km), од Хаитиа мореузом Мaisi 

или Пролаз ветрова (ширине 77 km) и од Бахамских острва старим Бахамским каналом 

(ширине 50 до 150 km)).  

Поред друмских путева дужине од 60.585 km , квалитет путне инфраструктуре није 

на задовољавајућем нивоу, док је путовање железничким саобраћајем у веома лошем 

стању. Најважнији је средишњи пут (Karatera Sentral) који повезује запад и исток острва. 

Водени саобраћај за пристаништа туристичких бродова и јахта је веома уређен док су 

пристаништа за остале бродове веома запуштена. 

Без адекватне саобраћајне мреже, посебно друмских и ваздушних саобраћајница, 

пошто је реч о острву није могуће адекватно активирање туризма на Куби. Гушћу 

саобраћајну мрежу им северо-западни део острва наспрам југо-истока. Оцена овог веома 

важног показатеља - врлодобар 4. За утврђивање вредности Кубе на Карипским острвима 

је релативно висока узимајући у обзир све елементе ове компоненте валоризације. 

Рељефни услови 

Туристичка валоризација рељефа подразумева његову оцену најчешће са 

становишта погодности за развој рекреативног купалишног и планинског туризма. 

Посебан акценат се ставља на обале које својим квалитетом доприносе развоју купалишног 

туризма. Обале су у Куби остале главне природне атракције које се користе као туристичке 

атрактивности у природи, као простори купалишног туризма, простори активног одмора, 

простори наутичког туризма и слично.  

У Куби најзаступљеније су пешчане и пешчано-шљунковите плаже које се сматрају 

најпогоднијим просторним целинама за сунчање и купање као туристичке активности. 

Обала Кубе дуга је преко 3.500 km, највећим делом је ниска, разуђена са многобројним 

заливима, пешчаним плажама, коралним гребенима. Окружена је пространим 

континенталним шелфом са плитким морем. Беле пешчане плаже Варадера, Есмералде, 
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Санта Луције и многе друге плаже поред естетских елемената као што су плаво, зелено 

море, бели песак, кристално чисто море, необична вегетација, морски таласи, палме и сл. 

представљају и места са разноликим туристичким активностима (роњење – истраживање 

подводног света, пливање, вожња на банани,прилавње, крстарење и сл.). 

Оцена обала са туристички-атрактивним плажама које су познате широм Света и 

представљају основу развоја туризма у Куби оцењени  са одличном оценом 5.  

Морфолошке карактеристике планинског рељефа саме по себи представљају 

туристичку вредност, али у великој мери врше утицај на друге елементе природне средине 

као што су клима, хидрографија и биогеографске карактеристике. 

Планина Сиера Маестра која се протеже од југа ка западу поред саме обале 

представља највиши планински ланац на Куби са највишим врхом Pico Turquino 1.974 m. 

Затим планина Сијера дел Кристал која се налази у оквиру истоименог националног парка.  

Рељеф планина Кубе омогућава развој спортско-рекреативног туризма, 

излезничког, еко-туризма, екскурзионог, манифестационог и других облика туризма. 

Међутим недостатак адекватних смештајних капацитета, саобраћајне инфраструктуре у 

планинским пределима као и неадекватно ангажовање државних институција и локалног 

становништва представља главни проблем и кочницу развоја овог вида туризма. Поред 

наведених проблема јављају се и проблеми који су условљени тренутном политичком и  

друштвеном ситуацијом на острву. Куба има великии потенцијал за развој еко-туризма, 

као што су промоција позитивне еколошке етике, знатни део површине под заштитом и 

разноврсна флора и фауна са ендемским врстама. 

Према наведеним параметрима о планинама и њиховој неадекватној 

искоришћености у туристичком смислу оцена квалитета била би 3 – лоша. Просечна оцена 

рељефа  као елемената туристичке валоризације била би 4. 

Климатске карактеристике 

Климатске карактеристике одређеног простора представљају основу туристичког 

развоја. Оне одређују облике туристичких активности, као и њихову укупну динамику, а 
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делују у свим сферама туристичке активности. На климу Кубе посебан утицај има њен 

географски положај, облик острва и рељеф. 

 Клима представља значајан показатељ валоризације Кубе. Као релевантни 

параметри узети су кишни период са ураганима и харикенима и средњегодишња 

температура на острву са високом температуром током лета. Позитиван утицај климе Кубе 

на туризам огледа се у повољној средњегодишњој температури ваздуха 25,5 °C, високим 

лењим температурама погодним за развој купалишног туризма, дуга жарка лета, ниже 

температуре у унутрашњости острва због висине планина у односу на температуре дуж 

обале и могућности коминовања приморског и планинског облика турзма. Негатвни 

утицаји климе су кишни период који траје од маја до октобра, урагани и харикени којим је 

нарочито изложена западна страна острва. Из наведене параметара оцена климатских 

услова је  врлодобар 4. 

Клима Кубе сматра се битним фактором туризма. Поред климе дуж обале мора за 

туризам Кубе значајна је и клима на планинама. Клима на панинама има позтиван 

здравствени утицај. Повећањем надморске висине смањује се ваздушни притисак. Ово 

смањење делује на смањење кисеоника у ваздуху, што условљава знатно чистији ваздух. 

Планински ваздух позитивно делује на повећање црвених крвних зрнаца и хемоглобина, 

рахитичних појава, на проблеме са дисањем и друге респираторне проблеме, ендокрине 

проблеме и на оне који су у вези са психичким стањем организма. 

Хидрографске карактеристике 

Значај река у туристичком развоју и формирању туристичке понуде је комплексан. 

Реке Кубе су кратке и пловне у горњим деловима тока. Изузетно су чисте, а једна од 

таквих река је река Тоа која је због својих еколошких карактеристика проглашена светским 

резерватом природе. Међутим рекама у Куби као хидрографском објекту значајном за 

туризма није придат велики значај. Уз адекватно уређење обала река, шеталишта, 

организовањем регата, пловљење мањим пловиима по реци, организовањем спортова на 

води, купалишта, риболова и сл. реке би употпуниле туристичку понуд Кубе поред обала, 

планина и језера.  
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Језера као хидрографске туристичке вредности на Куби има у мањем броју, која би 

уз  адекватну валоризцију пружили могућност развоја купалишног и излетничког туризма. 

На језерима Кубе постоје могућности за одржавање спортова на води и уређење стаза дуж 

обала језера, који би допринели комплексности језерске географске средине и естетској 

компоненти. Поред многобројних мањих језера истиче се језеро Лагуна де Ласхе 

атрактивно по својој боји млека, чистоћи воде и станишту фламингоса.  

Међу хидрографским објектима и појавама поред језера и река значајну туристичку 

вредност имају мора. Мора и океани су туристички најпосећенији. О томе сведочи и 

чињеница да је највећи број туриста у свету усмерен ка овим туристичким вредностима. 

Атрактивност мора и океана садржана је у међузависности хидролошких елемената и 

елемената географске средине као целине. 

Једна од основних карактеристика мора и океана који окружују Кубу је провидност. 

Рекреативна провиност морске воде садржана је у могућности за осећај пријатности при 

купању. Провидност се јавља као значајна естетска хидролошка категорија. Затим боја 

морске воде која представља значајан туристичко-валоризацијски елемент. Карипско море, 

Мексички залив и Атлантски океан који окужују Кубу  у погледу боје мора имају естетски 

и промотивни значај за туризам. Како боја мора има естетску туристичку вредност за Кубу 

је итекако значајан елемент туристичке атрактивности. Боја мора се креће од зелене до 

прозирно плаве. 

 Морске струје не делују директно на боравак турста  у приобалним деловима, 

међутим под њиховим утицајем се загрева или расхлађује морска вода приобаља кроз које 

пролазе. Тако се стварају повољни хидролошки услови за купалишне туристичке 

активности. Како морске струје утичу на промену температуре воде, на тај начин јаља се 

индиректан утицај морских струја на опште услове туристичког боравка. На Куби велики 

утицај има Голфска струја која повећава температуру воде, а тиме и температуру ваздуха. 

Морски таласи који на Куби у периодима одсуства падавина честа је појава смањења 

влажности ваздуха. У вези са тим морски таласи представљају основни катализтор оваквог 

стања, који доприноси здравствено-рекреативном дејству ове средине. Под утицајем 

таласа остварују се оптималне вреднсти влажности ваздуха. У летњим месецима морски 

таласи освежавају ваздух, што је у функцији пријатног боравка на обали Кубе. 
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Хидрографски услови Кубе оцењени су оценом 4. 

Биогеографски услови са заштићеним природним добрима 

У туристикој активности вегетација има изразиту рекреативну и здравствену 

вредност. Управо је чист ваздух један од најзначајнијих елемената привлачности 

географске средине. Боравак на чистом ваздуху условљава пријатан осећај посетилаца 

вегетацијски богатих средина. Рекреативност је, као вредност, садржана у чињеници да 

вегетација задржава прашину. На тај начин она представља фактор чистоће ваздуха, што је 

важна основа за пријатан боравак у вегетацијски богатој средини. Затим шуме које делују 

на стишавање ветрова, чиме се омогућује избегавање непријатности коју може донети овај 

климатски елемент, како по посетиоце тако и по инфраструктуру и супраструктуру, која је 

основа туристичког развоја. Активности шетње и боравка у шумским пределима генерално 

имају позитивне рекреативне и здравствене карактеристике. 

Вегетација је карактеристична и по својим куриозитетним особинама. Комплекси 

шума и поједине врсте растиња имају реликтне и ендемичне вредности. У Куби то су око 

8.000 природне цветне саднице које чине фору Кубе упечатљивог богатства. 

Најистакнутије је ендемско национално дрво – Кубанска краљевска палма, затим Коркова 

палма – најрепрезентативнија врста кубанске флоре, ендемити: кубаснки бор, кубански 

змајевац, патуљасти кактус, кубанска магнолија, орхидеје, национални цвет бели ђумбир, 

мангрове шуме, климатско-вегетацијски спратови и сл. 

Поред богатог биљног света, Куба се одликује и разноврсним животињсим светом 

кога чине многе ендемске врсте, које су заштићене у оквиру заштићених природних добра. 

То су: 136 врсте гмизаваца (кубански гуштер, кубанска корњача, кубанска игуана), 

водоземци (57 врста жаба, од којих је најпознатија патуљаста жаба), кубански крокодил, 

300 врста птица, наионална птица Токороро, кубански зелени детлић, кубански папагај, 

кубански змај, ендемични сисари – кубанска хутиа, кубански мравојед, ламантин и ноге 

друге. 

Заштита и унапређење животне средине Кубе битан је предуслов очувања 

рекреативних атрибута природних туристичкхих мотива, а тиме и конкурентности 

туристичке понуде. Када је реч о туристичкој валоризацији заштићених природних добара 
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велику пажњу посвећујемо националним парковима Кубе који представљају природну 

целину изузетног значаја са репрезентативним биолошким, геоморфолошким, 

хидролошким, биогеографским и другим појавама и процесима културно-историјке 

вредности  са репрезентативним облицима тих вредности насталих у интеракцији човека и 

његовог природног окружења. 

Куба има 253 заштићена подручја, 257 националних споменика,  7 UNESCO-вих 

светских споменика, 7 природних резервата биосфере и 13 склоништа фауне међу осталим 

не-туристичким зонама. 

Национални паркови у Куби још увек не представљају значајне  центре 

излетничког, рекреативног, екскурзоног и транзитног туризма, пре свега због не адекватне 

туристчке валоризације. Поред изузетне лепоте којима располажу, добро очуваним 

екосистемом, културним историјским добрима, великим бројем реликтних и ендемичних 

врста флоре и фауне, заштите и очуваности, нису на адекатан начин  валоризовани. Да би 

сачували своје еколошке, природне и културне вредности треба развити селективне облике 

туризма који је неће деградирати, затим будућа изградња смештајно-

угоститељскихобјеката и пратеће инфрастрктуре, која је за сада веома скромна мора бити 

сагласна законски, са дозвољеним активностима и облицима градње у заштићеним 

подручјима. На тај начин сачувала би се аутентична средина, привукао већи број туриста, 

активирали облици туризма. 

Сагледавајући биогеографске услове и заштићена природна добра оцена овог 

елемента туристичке валоризације била би врлодобар 4.  
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Табела 4. Квалитативни показатељи Кубе 

Природни услови Оцена 

Географски положај 4 

Туристички положај 5 

Рељефни услови 4 

Климатске карактеристике 4 

Хидрогеографске карактеристике 4 

Биогеографске карактеристике са 

заштићеним пределима 

4 

Природни услови – просечна оцена 4,1 

 

7.2. Валоризација антропогених туристичких вредности Кубе 

 

Поред природних вредности битан сегмент туристичке валоризације представљају и 

антропогене вредности. Антропогене или створене вредности су заправо интерни и 

екстерни фактори који указују на степен изграђености одређеног туристичког центра и 

неопходне инфраструктуре која омогућава долазак и боравак гостију у дестинацији. 

Комбинација ових фактора омогућавава комплексну валоризацију туристичке 

инфраструктуре одређене дестинације. 

У групу интерних фактора спадају бројни објекти инфраструктуре у Куби. Када је 

реч о интерним факторима у погледу степена искоришћености туристичког ресурса и 

њихових карактеристика, просечна оцена је 3,3. Поред разноврсних природних и 

антропогених атрактивнисти ресурса на којима се базира туристичка вредност степен 

искоришћености је веома мала. 

 Највећи недостатак јесте стварање локалне визије и стратегије развоја туризма. 

Неопходно је ово оство боље интегрисати на светској туристичкој мапи. Када је реч о 

туристичким услугама и опреми, туристичке потребе за смештајем, исхраном, забавом, 
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разонодом и слично, нису на задовољавајућем нивоу. Потребно је у туристички систем 

укључити и допунске услуге (спорт, забава, рекреација).  

Како се развијеност туристичке понуде неког простора мери  поред осталог, и 

стањем смештајних капацитета. Смештајно - угоститељски објекти представљају виталне 

ресурсе без којих је немоryћ развој тyризма и који својим обимом и квалитетом услуга, 

изграђеним имиџом и брендом пресудно утиче на резултате туристичког привређивања. 

Велики значај би овом сегменту дала већа ангажованост државе у улагању у смештајним 

капацитетима, њиховом категорисању и подизању на већем нивоу него садашњем. 

Поред интерних фактора, треба сагледати и екстерне факторе. Ови фактори 

омогућавају поређење туристичких потенцијала и њихових специфичности одређеног 

туристичког центра са конкурентским туристичким дестинацијама у окружењу. 

Специфичности туристичких ресурса Кубе можемо сагледати у односу на суседне 

конкурентске Карипске земље. Конкурентност туризма одређене туристичке дестинације 

је већа, за онолико колико је подигнут ниво квалитета туристичког производа у односу на 

сваки појединачни фактор успеха. У вези са тим за Кубу можемо рећи да већ има 

туристички производ, који није на адекватан начин креиран. Поред купалишног туризма 

(најразвијенији облик туризма на Куби) треба  туристички производ употпунити 

културним, планинским, манифестационим, еко-туризмом и  другим облицима који ће га 

учинити комплекснијим на туристичком тржишту. Услова има, међутим велики проблем 

предствља тренутна политичка ситуација у Куби, недовољна заинтересованост и 

ангажовање локалних и регионалних актера у туризму, недостатак финансијских средстава 

и слично. Оцена би била 4,3. 

Да би се проценили потенцијали за развој туризам на Куби, важно је узети у обзир 

његове перформансе у контексту других конкурентних дестинација сличне природе. 

Највећа конкурентска претња Куби је Доминиканска Република. Она је надмашила Кубу у 

туризму, новим развојима и инвестицијама. Пораст популарности Доминиканске 

Републике првенствено се може приписати њеном циљању и способности да привуче 

масовни туризам. Развој бројних великих хотела створио је критичну масу која је брзо 
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стекла признање на страним тржиштима. Доминиканска Република је знатно уложила у 

смештајне капацитете и има знатно већи број хотелских соба за разлику од Кубе. 

Туристичка понуда Доминиканске Републике има много сличности са Кубом, са 

значајном масом копна, широким спектром плажа, колонијалним наслеђем и прилично 

недавним уласком на туристичка тржишта. У исто време, велики део у понуди у 

Доминиканској Републици чине “all inclusive” одмаралишта с јефтиним ценама пакета и 

висококвалитетна традиционална и инклузивна одмаралишта. 

Иако Куба има веће потенцијале за развој туризма и стварање комплементарног 

туристичког производа, велика кочница његовог развоја су политички и економски услови, 

као и ставови САД-а. Са друге стране потенцијали за развој туризма Доминиканска 

Република има  делимично због величине земље, разноврсне понуде туристичких 

производа и доступности нових развојних подручја. Земља има више од 321 km плажа, 

прашуме, планине, бројне историјске градове као и села на обалним и копненим 

подручјима. Закон је другачији. Пореске олакшице нуде се постојећим хотелима и 

одмаралиштима који раде најмање пет година, 100% ослобађање од пореза је доступно 

постојећим хотелима и одмаралиштима старим најмање 15 година. Доминиканска 

Република је тренутно најпопуларнија карипска дестинација у смислу прихода и броја 

туриста.  
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Табела 5. Квалитативни показатељи  

Антопогени фактори Куба 

Интерни фактори  

Урбанизација 4 

Саобраћајна инфраструктура 3 

Смештајни капацитети 4 

Интерни фактори – просечна 

оцена 

3,3 

Екстерни фактори  

Приступачност туристичких 

ресурса 

3 

Близина емитивних центара 5 

Специфичности туристичких 

ресурса 

5 

Екстерни фактори – просечна 

оцена 

4,3 

 

Сумирајући оцене природних и антропогених вредности Кубе, може се закључити 

да она располаже различитим потенцијалима за развој туризма. Природни туристички 

потенцијали за развој туризма садржани су у атрактивности геоморфолошких, климатских, 

хидролошких и биогеографских вредности. Валоризација антропогених ресурса указује да 

нису валоризовани на адекватан начин и да не задовољавају потребе туриста. На основу 

кога се долази до закључка да досадашњи развој туризма није одвијан плански. 

Када је у питању валоризација антропогених вредности у погледу изграђености 

објеката за смештај туриста, доступности, саобраћајној инфраструктури потребна су 

значајна финансијска улагања како би се туристичка понуда подигла на виши ниво. Како је 

основни циљ туристичке валоризације оцена свих вредности и атрактивности битних за 

развој туризма и креирање препознатљивог туристичког производ на тржишту. Сматра се 

да би након регулисања односа са САД-а, стратегијским развојем туризма уз јасно 
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дефинисање туристичког производа и већим финансијским улагањем Куба постала водећа 

туристичка земља Кариба. 

На Куби кључни туристички производ представљао би купалишни туризам, 

планински туризам, еко-туризам, манифестациони туризам, културни туризам и други 

облици туризма. 

7.3. Рангирање Кубе као туристичке дестинације према квалитету 

туристичког производа 

 

У предстојећем делу рада на основу туристичке валоризације извршено је 

рангирање Кубе као туристичке дестинације према укупном квалитету туристичког 

производа. Оно подразумева анализу природних и друштвених компоненти и њихову 

разноврсност од које зависи и препознатљивост на тржишту, квалитет производа и 

посећеност дестинације. 

Табела 6. Рангирање Кубе према основним параметрима 

 Куба 

Доступност природних добара и услуга 4 

Туристички ресурси и атракција 5 

Доступност информација и промоција туристичке 

дестинације 

2 

Смештајни и угоститељски капацитети према стандардима 2 

Ниво атрактивности 5 

Понуда сувенира и других локалних производа 2 

Разноликост понуде и услуга производа 5 

Квалитет и квантитет туристичких информација 3 

Систем комерцијализовања простора 4 

Специфичност атракције, услуга и понуде 5 

Туристички информатори и службе 2 

Укупно 3,54 
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На основу наведених фактора успеха закључујемо да туризам на Куби није у 

довољној мери развијен с обзиром на постојеће потенцијале. Просечна оцена износи 3,54 

на основу чега су потребна знатно већа финснсијска улагања у смештајне капацитете, 

саобраћајну инфраструктуру и маркетинг туристичког производа Кубе. Тако да тек након 

обогаћивања и подизања нивоа туристичке понуде, туристички доласци и туристички 

приходи би знатно порасли. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Применом одговарајућих модела и метода истраживања, коришћењем досадашњих 

резултата проучавања, као и сопстевено истраживање прилагођено предмету и циљу рада 

извршено је проучавање природних и антропогених туристичких вредности, указивањем 

на њихов значај, улогу и приказ на Светском туристичком тржишту. На основу 

истраживања тржишта током боравка на Куби, доступне савремене литературе, анализом 

модела досадашњег развоја туризма, дошло се до следећих закључака: 

Највећи допринос развоју туризма Куби дају њене природне и антропогене 

туристичке вредности. Од природних туристичких вредности велики акценат стављамо на  

планине, равнице, пећине и обале са бајковитим плажама, плавим морем, белим песком, 

коралним гребенима, многобројним заливима као њене најзначајније туристичке 

вредности. Затим тропско-влажној клими, која поред многобројних предности у погледу 

просечне годишње температуре ваздуха (25,5°С), повољним туристичко климатским 

индексом и слично има једну негативност а то су ветрови. Реке, језера, биљни и 

животињски свет који доприноси укупној атракцијској основи туризма са израженим 

климатско-вегетацијским спратовима, великим степеном ендемизма, разноврсности 

животињског света, очуваности природне средине која је допринела стављањем под 

заштитом одређених предеоних целина (253 заштићена подручја, 257 националних 

споменика,  7 UNESCO-вих светских споменика, 7 природних резервата биосфере и 13 

склоништа фауне међу осталим не-туристичким зонама). Због свега овога можемо рећи да 

је природа према овом карипском острву била изузетно дарежљива, па јеКуба истински рај 

на земљи. 

Поред природних туристичких вредности, Куба располаже и антропогеним које 

својом атрактивношћу такође доприносе развоју туризма. Захваљујући колонијалном 

архитектуром (утицај католичке Шпаније и Афро-Кубанског културног наслеђа), посебном 

културном историјом (мешавином шпанске културе и афричких утицаја које су донели 

робови), западним утицајем због близине САД-а који је изузетно јак био у првој половини 

XX века, кубанској музици, где је Куба колевка такозване „Son cubano“ музике која је 

основа и других музичких стилова. Кубанска музика је широко препознатљива и 
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поштована у целом свету. Импресивне рестаурације, музеји, тврђаве, тргови, споменици, 

палате, цркве, могобројни фестивали и карневали, веселост кубанаца, рустични 

аутомобилими, телефонске говорницаме, уске улице, ишаране старе зграде чине Кубу 

јединственом и препознатљивом у свету. Куба је у свету позната и по цигаретама, руму, 

старим америчким аутомобилима (посебно шевролет), по аргентинском револуционару 

Ернесту Гевари, познатијем као Че. 

Материјална база, представљају неопходан услов развоја туризма и квалитета 

туристичке понуде Кубе. Степен изграђености туристичких објеката неопходних за 

задовољавање туристичких потреба није на завидном нивоу пре свега због сиромаштва 

становништа и недовољног улагања у смештајне капацитете. У погледу степена 

изграђености смештајних и услужних објеката истичу се Хавана, Ведадо, Стара Хавана, 

Кајо Коко, Каја Санта Марија, Винале и друга. 

Место и улога туризма Кубе и степен његовог развоја  у укупном туризму Кариба 

најбоље се може сагледати преко обима оствареног туристичког промета. На основу 

расположивих података можемо закључити да Куба бележи раст долазака страних туриста 

из многобројних земаља широм Света. Године 2015. Кубу су посеетили преко 2,5 милиона 

страних туриста. Овај податак нам указује на ширењу на Светско тржиште. 

На основу приказаних природних и антропогених туристичких атракција, можемо 

закључити да Куба има потенцијал за стварање комплекснијег и садржајнијег туристичког 

производа. Туристички производ поред купалишног туризма, чинио би културни, 

планински, еко-туризам, здравствени, манифестациони, планинске активности 

(бициклизам, трчање, пешачење, пењање, посматрање биљног и животињског света и 

слично), активности у мору (роњење, разни спортови на води) и други специјални 

интереси. 

Поред предности туризма, јављају се и недостаци, кочнице које успоравају развој 

туризма: недостатак и лош квалитет смештјних капацитета, њихова категоризација, 

неадекватно ангажовање државних институција и локалног становништва, тренутна 

политичка и економска ситуација у држави, недовољан број компетентних стручних 

кадрова, лоша саобраћајна и комунална инфраструктура, недостатак финансијских 



Мастер рад                                                                                           Туристичке атрактивности Кубе                         

67 
 

средстава, сиромаштво, недостатак светских туристичких стандарда и велика, 

оптерећујућа социјалистичка бироктатија итд. 
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