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Avtalet undertecknades den 16e februari om att USA 
ska återuppta reguljärflyg till Kuba för första gången på 
över 50 år.  USAs flygbolag antas vilja tävla om det 20-tal 
dagliga rutter till Havanna som det i första skedet handlar 
om. Dock tillåter USA ännu inte sina medborgare att turista 
på Kuba. De måste intyga att de reser inom ramen för de 
12 tillåtna programmen för familjebesök, utbildning eller 
religiösa, humanitära, idrottsutbyte eller utställningar och 
offentliga framträdanden etc. Men bedömare tror att det 
bara är en tidsfråga innan turismförbudet lyfts. 

Flygbolagen ska lämna in sina ansökningar senast 21 
mars, och myndigheterna räknar med att de ska kunna 
börja sälja biljetter till hösten. 

USA-plan till Kuba, inga kubanska till USA
Avtalet gäller 10 flyg tur-o-retur varje dag också till i 

andra städer i Kuba med internationella flygplatser. Det 
påverkar inte tillstånden för charterflyg som kan fortsätta 
med sina 10-15 flyg om dagen från New York och Fort 
Lauderdale och Tampa i Florida.  

20 dagliga flyg till Havanna är inte så mycket i 
jämförelse med Kingston, Jamaica som tar emot ännu fler 
från USA.  Punta Cana i Dominikanska Republiken tar 
emot lika många.  Men när Kuba förbättrat flygplatserna 
och infrastrukturen för turism – och förbindelserna med 
USA fortsätter att förbättras – antas Kuba bli den ledande 
turistmagneten för USA.

Nu är antalet turister på Kuba uppe i 3 miljoner på 
årsbasis, varav en tredjedel från Kanada och näst största 
gruppen från Västeuropa, och 160 000 från USA, många 
dock på familjebesök.

Men: ”Vi förutser inte att något kubanskt plan ska 
flyga till USA inom den närmaste framtiden”, sa USAs 
företrädare på presskonferensen. 

Källa WSJ, Susan Carey, 2016-02-17
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