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Vindsurfarnas paradisö
KARIBISKT ÄVENTYR Det prisvärda badparadiset Isla de Margarita är
nytt som chartermål för svenskar, men sedan länge välkänt av vindsurfareliten. SvD Resor lät världscupsseglaren Emma Johansson kartlägga ön. Här delar hon med sig av sina bästa turisttips. Dessutom
berättar resejournalisten Johan Öberg om Venezuelas semesterö.
När vi passerat Isla de Margaritas
lilla flygplats med bilen ser vi ut
över havet i söder med Venezuelas kustberg i fonden. Men bergen
är inte det som får oss att reagera
utan den makalösa mängden med
små silvriga trekanter ute på det
blåsiga turkosa havet.
Det är nere på Playa el Yaque
som vi ser dem allra bäst,
400–500 vindsurfare och en
handfull kitesurfare som far kors
och tvärs över havet. På den fina
sandstranden ligger få och solar
trots värmen, för där passerar en
strid ström av vindsurfare upp
och ner ur vattnet. Inte så konstigt för vi har hittat till en av världens tio bästa vindsurfarplatser –
här har entusiaster från hela världen skoj på vattnet dagtid och festar på Polaröl och fatlagrad inhemsk rom på kvällarna.

Härliga stränder. Ända från Playa
Guacucu i öster till Playa la Galera i
väster är badstränderna fina. Populärast är den långa Playa el Agua med
många hotell, bra restauranger och en
liten marknad vid stranden.

Juangriego. Liten fiskestad, vars
strandkrogar kan rekommenderas i
solnedgången. Både havsutsikten och
fisk- och skaldjursrätterna är härliga.

La Restinga. Nationalpark med ett av världens största mangroveträsk mitt i ökenområdet på ön. Utan att
förboka kan man hyra båt med guide (max fem personer i en halvtimme eller en timme). Här ser du sjöhästar, sjöstjärnor och mängder av sjöfågel. Ett par
kilometer västerut finns ett marinmuseum.

Djungelturer. Från San Juan Bautista utgår guideturer till en frodigt höglänt tropisk del av huvudön. Där är naturen annorlunda. Isla de Margarita är
för övrigt ökentorrt. Man ser spindlar,
ormar och andra spännande djur.
Turerna säljs av resebyråer eller hotell.

Boca de Pozo

Den vackra undervattensvärlden
gör sig påmind på stränderna.

Boca de Rio

ISLA DE MARGARITA

Restingalagunen
hör till de givna
utflykterna.

Punta de Piedra
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El Guamache

Venezuela syns mest i svensk
tv i samband med politiska konflikter och när presidenten gjort
ännu ett utspel för att reta USA.
Men allt det där händer i huvudstaden Caracas – här i Karibien
flyter livet på i en sävlig, solig
lunk.
Till Isla de Margarita har utländska turister rest i 30 år nu,
men först i år får vi direktcharter
från Sverige. Och det förvånar,
för fina stränder finns det gott om
på ön, som är bergig och tropiskt
grön i öster men torr och nästan
ökenlik i övrigt och med resliga
kaktusar överallt.
På den bästa turiststranden, den
palmkantade Playa el Agua är det
långgrunt och snälla vågor rullar
in. Bara några kilometer längre
söderut ligger Playa Parguito,
med färre skuggande träd och
mycket större vågor där surfarna
trivs. Längs nordkusten och ute
på Macanaohalvön är chansen
god att du har sandstranden i stort
sett för dig själv. Men det kan vara
trevligt att välja en lugn strand
med en bra restaurang. Som Playa
Manzanillo i nordöst, där den enkla restaurangen Doña Elvira erbjuder jätteräkor med vitlök, perfekt avokadosallad och ibland underhållning av ett gäng tandlösa
farbröder, som öser på riktigt bra.
Om man undviker att bo på all inclusive, där maten kan vara si och
så, är chansen god att man återvänder med rader av matminnen.
Framför allt skaldjur och nyfångad fisk, men också prima biffkött
från de stora farmerna i södra Venezuela. Playa el Agua har flera
bra restauranger. Likaså Porlamar, den största staden, med kul
latinskt vardagsliv och massor av

Hummer är billigt och används som dragplåster av kyparna.

Se solen gå ned från strandkrogarna i Juangriego.

affärer, lågprismarknader och
lyxigare luftkonditionerade shoppingarkader.
Venezuelanerna
själva reser till ön just för att shoppa, alla varor är skattebefriade,
men kapitalvaror är knappast billigare än hemma. Däremot kan du
handla pärlor billigt, liksom jeans
och andra kläder plus den utsökta
rommen, där toppsorterna dricks
som konjak. Landet producerar
dessutom världens bästa kaffe
och kakao – det mesta exporteras,
men en del går att hitta även här.
Restingalagunen hör till de givna utflykterna. Åk båt genom kärlekstunnlar av mangrove och se
krabbor och sjöhästar på nära håll.

el och kanske fånga pirayor.
Längre söderut ligger nationalparken Canaima med sina
märkliga taffelberg och världens
högsta vattenfall. De små flygplanen gör dramatiska svängar in i
en trång dal för att du ska få se det
978 meter höga Salto Angel på
nära håll. Närmare flygplatsen

finns en varm sjö som får sitt
vatten från en rad rejäla vattenfall. Flera av dessa kan man vandra innanför och törs man går det
fint att ta en ljummen dusch.
En annan utflykt med flyg går
till korallatollen Los Roques. Hit
hittar nästan bara seglare och
rika venezuelaner med eget flyg-

Men de riktigt häftiga utflykterna
kräver en flygresa över fastlandet
där Orinocodeltats många flodarmar kantas av tät djungel där
warao-indianer lever tämligen
traditionellt i storfamiljer. Möt
dem på en tvådagars båtfärd där
du också får vandra i lerig djung-

Ökenartad ö, men blommande trädgårdar.

plan. Så någon trängsel är det
verkligen inte.
Se upp bara för solen steker
verkligen – risken finns att du
kommer hem lika röd som just en
nykokt hummer. Också det något
mycket typiskt här.
JOHAN ÖBERG
TT Spektra

0 Mellanklasshotell på stränder bra alternativ
6 500 kr tur och
retur till Caracas.
Flyg Caracas–Isla
de Maragarita tur
och retur kostar
under 1 000 kr.

Resa: Isla Margarita är Fritidsresors
nya chartermål
från Arlanda/Landvetter. Flygtid cirka
13 timmar. Två

veckor på Hotel
Coral Caribe, bra
tvåstjärigt hotell,
från ca 10 000 kr
inkl frukost. Reguljärflyg kostar från

Boende: Charterresenärer hamnar
ofta på all inclusive-anläggningar.
Bekvämt, men lätt
att missa livet på
ön. Då är vanliga
mellanklasshotell

på flera stränder
bra alternativ.
Mat och dryck:
Stort utbud av utsökt fisk. Ett dussin
ostron för en tia
eller ett kilo hummer för 175 kr.
Köttälskaren hittar
stora (välstekta)
biffar. Liten öl 3,50
kr, romdrink 5–10
kr. Billigt chilenskt
vin.

Säsong: Året runt.
I snitt 27–32
grader i både luft
och vatten. Ön ligger utanför orkanbältet. Vindsurfingblåst november–
maj, bäst dykning
juli–oktober.
Ta sig runt: Hyrbil
kostar från 300 kr
dygnet och bensinen 30 öre litern.

