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Äkta vågsurfing. På stranden playa Parguito
kan man hyra surfbrädor. Förhör dig om dagsaktuell situation – ibland är vågorna inte större
än att även nybörjaren kan pröva.

5 km
Playa el Agua

Parque el Agua. Ett vattenland för både stora och små. Fräscht, avkopplande och ordningsamt med mycket personal.

Pedrogonzález

Playa
la Galera

Santa Rosa. Fästning från 1642 i öns huvudstad La Asuncion med väldig utsikt och guidade turer. I omgivningarna finns fler gamla fästningar och kyrkor.

La Plaza de
Paragunchi
Altagracia
Santa Ana

Juangriego

Tacarigua

Los Millanes

Playa
Guacucu

El Maco

Sambil. Stort, nytt köpcenter med både
märkesvaror och billiga fynd. Även bio (åtta
salonger) och en mängd krogar och kaféer.

La Asuncion
Pampatar

San Juan Bautista
Los Robles
La Guardia

El valle de
Espiritu Santo

Kamy beach. Nattklubb bland
palmer på stranden. Stort dansgolv under tak samt utomhusscen
med liveband. Kom efter midnatt.
Öppet till fyra eller gryningen.
Porlamar. Centrum i öns största
stad är inte stort men krogar,
restauranger, affärer och uteställen kan vara värda ett besök.
Huvudgatorna är Cuatro de Majo
och Santiago Marino.

Porlamar
Villa Rosa

Mercado conejero. "Kanin-

Flygplats

marknaden" har i realiteten
kläder, klockor, solglasögon,
souvenirer, brända cd-skivor –
det mesta kopior på märkesvaror, men också en hel del
fynd. Även chark-, fisk- och
fruktmarknad. Glöm inte pruta.

San Pedro de Coche

COCHE
Güinima
Coche. Grannö
dit man tar båt
från bland annat El Yaque.
Många kitesurfare lockas till
den största byn San Pedro.
Långa härliga stränder med kritvit sand där båtarna släpper av
passagerarna.

Den stora passionen i mitt liv är vindsurfing och för tredje vintern i rad ska jag träna på Isla de Margarita. De allra duktigaste
vindsurfarna i världen är födda och uppvuxna där, i byn El Yaque,
och det är just dit som jag och andra svenska vindsurfare åker och
tränar. Där är vattnet oftast fritt från stora vågor och dessutom
långgrunt. El Yaque passar faktiskt även för nybörjarna: Det är alltid pålandsvind, man driver inte ut till havs.
Men efter en dag med hård träning – eller sol och bad – kan det
vara skönt att koppla av på restaurang och njuta av god mat i den
vackra solnedgången. Då är fiskebyn Juan Griego min egen favorit. Mina tips till Isla de Margarita hittar du i kartguiden här intill.
Isla de Margarita är en ganska lugn ö, men kvällen blir förr än
man anar till becksvart natt och då bör man nog vara lite försiktig
med vart man går. Visst finns det nöjesliv, men vill man verkligen uppleva all- Glöm allt vad
deles speciell feststämning, så ska man
åka hit under Semana Santa, påskveck- stress heter.
an. Även karnevalen i början av februari På Isla de Marär något alldeles särskilt.
garita jobbar
Att betala med Visakort ger dålig
kurs, så vi vindsurfare tar med oss USvar och en i
dollar eller resecheckar från Sverige.
Rådet är att växla till den lokala valutan sin egen takt.
bolivares på öns många växlingskontor
och se upp med svartväxling ute på
gatorna. En annan viktig sak att tänka på
är att kranvattnet inte går att dricka – köp flaskvatten.
De flesta kommer ju främst för sol och bad. Klimatet är behagligt tack vare att låg luftfuktighet lindrar middagshettan. Även
vattnet är varmt – oftast ca 30 grader. Kvällarna är något svalare,
men kortbyxor och kortärmat räcker fortfarande bra.
Det mesta är billigt på Isla de Margarita och det gäller även
transporterna. Smidigt för oss turister är att ta taxi som bara
kostar ca 50 kronor för en timmes färd, mycket tack vare ett
bensinpris på långt under en krona litern.
De flesta öbor pratar nästan bara spanska, men de är ändå
hjälpsamma och gör sitt bästa. Men en sak är säker: Glöm allt
vad stress heter. På Isla de Margarita jobbar var och en i sin egen
takt och de flesta affärer stänger för
siesta under de varmaste timmarna.
Isla de Margarita är ett utmärkt resmål om man vill varva ner, äta gott och
dessutom leva billigt.

El Yaque. Vindsurfarnas mysiga
by har lång fin
strand. Världseliten tränar här
under vintern.
Vågorna blir mycket sällan högre än
en halvmeter –
bra för nybörjaren.
Instruktörer och
uthyrning finns
längs stranden.
Några mysiga
restauranger.

Emma Johansson är VM- och världscupsseglare i vindsurfing.

EMMA JOHANSSON
resor@svd.se

q
Här surfar Emma Johansson ut från stranden i El Yaque.

Isla de Margarita

Los Roques. Med kritvita
stränder och turkost vatten är
detta en en- eller flerdags
snorkelutflykt från Isla de Margarita. Man bor på huvudön där
fiskrestauranger och ett par
livsmedelsbutiker finns. Man
kan paddla eller åka båt till de
många grannöarna och korallreven. Rockor, barracudor,
sköldpaddor, hummer, clownfiskar med mera.

TRINIDAD
OCH
TOBAGO

Caracas

VENEZUELA

COLOMBIA

Canaima
nationalpark.
Många kombinerar
semester på Isla
de Margarita med
500 kmtill fastflygutflykt
landet där Angel
Falls – världens
högsta vattenfall –
är dragplåster.

Veckopaket
fr 12.120:Kryssningspkt 11 dgr fr 18.520:Hawaii är den idealiska platsen för en härlig semester. Här finns stora exklusiva hotell såväl som små pärlor. Här finns myllrande Honolulu med dess
fantastiska strand Waikiki Beach eller mer
rofyllda stränder på öar som Kauai och
Big Island. Maui erbjuder en
kombination av stort turistutbud
och härlig polynesisk atmosfär.

KRYSSNING
Den perfekta resan får ni genom att
kombinera några dagar i Honolulu
med en härlig veckokryssning med
strandhugg i fyra hamnar på 3 öar.
Helpension ombord. 11 dagar inkl två
nätter i land.
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