Boa Vista

– rusten vintersol

Nok et atlanterhavsarkipel er i
ferd med å erobres av turister.
Men foreløpig er Boa Vista
jomfruelig øde.
tekst og foto vibeke montero

På Migrante Guesthouse hedrer de Boa Vistas gamle
fiskere med store svart-hvitt portretter på veggene.
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Sakrale veikors, nei, veikryss.

Fisken er alltid, alltid
sprellfersk. Og med litt
lokal hvitvin er du i boks!

?????

Santa Maria-stranda på nordkysten er
oppkalt etter skipet som gikk på grunn
her i 1968.

??????

E

tter et par dager her begynner gjestene mine
ofte å snakke litt lavere, sier Larissa. Hun driver
øyas mest bohemske økohotell, Spinguera.
Norske aviser og köttbullar finnes ikke, og aquaparker og delfinshow må du gudskjelov se langt etter. På
øya Boa Vista finner du faktisk knapt et høyhus, og veinettet er bare et sammensatt nettverk av humpete, uttørkede
elveleier og korte, asfalterte strekninger. Asfalten befinner
seg ikke overraskende på distansen mellom flyplassen og
øyas to store luksushotell – finansiert av ... ja, du gjettet det,
hotellene selv. Resten er bar bakke, og krever firehjulstrekk.
Med zouk og mourna i blodet . Hva gjør man så, på en øy
i Atlanterens absolutte gap utenfor Senegal? Du puster, og
starter med det elementære – som å hvile blikket på det
som har skjenket navn til øya. «Vakker Utsikt» heter den,
og det sier i grunnen det meste. Henrik Sjøfareren og gutta
han hadde med seg på laget mens de drev og oppdaget
verden for snart seks hundre år siden, hadde en egen evne
til å kalle en spade en spade. På strandbaren Boa Vista
Social Club sper jeg på med en strela, et lyst øl som brygges lokalt på naboøya. Fra høyttalerne pumpes smørmyk
zouk love, en karibisk musikkvariant fra Guadeloupe og
Martinique. Fato, datteren til smykkeselgersken, danser
med lubne, kakaobrune ben på betonggulvet. Hun gjør det
vanskelig å sitte stille, for selv om hun bare så vidt har fylt
året, er hun utvilsomt utrustet med en solid og smittende
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Norske aviser
og köttbullar
finnes ikke, og
aquaparker og
delfinshow må
du gudskjelov se
langt etter.

rytmesans. Kanskje er det sant at kappverderne er født med
rytmer i blodet? Sikkert er det i hvert fall at dronningen
av mourna, selveste Cesária Évora, tok verden med storm.
Den barføtte divaen ble hun kalt, og fortsatt har øyboerne
vondt for å forstå at hun døde høsten 2011. – Her spiller vi
en Cesária-snutt hver eneste dag, sier barmannen Sander og
ser trist ut. Sånn blir det kanskje når melankoliens mester
forlater scenen for godt. Mourna har mye til felles med
både portugisisk fado og spansk flamenco, og ble skapt ut
av lengselen som oppstår når man mister generasjoner med
menn til havet.
Min private vintersol. Men her sitter jeg altså, i en myk
himmelseng på første rad på stranda. Finkornet puddersand siler mellom tærne, og et multifarget windsurferseil farer forbi. Hadde jeg befunnet meg i et annet, mer
turistifisert paradis, ville denne himmelsenga vært totalt
uoppnåelig, for ikke å snakke om svinedyr. Men her, i Sal
Rei (hovedstaden på Boa Vista), er det fritt fram, gratis for
førstemann til mølla. Og i og med at det ikke er så mange
andre her, så blir det jeg som kan strekke ut kroppen på
hvite puter mens solnedgangen står for tur. De andre
gjestene viser seg å være reiseguider fra Tui, charterarrangøren som bringer ukentlige doser med sydenturister
til øya. Når de har fri, kommer de hit, til Estoril-stranda,
for å nyte det Boa Vista kan aller best, nemlig treenigheten
solskinn, strandliv og chillout. – Jeg har forelsket meg
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helt i Boa Vista, sier svenske Marielle. Hun har jobbet her
i seks måneder, lært seg kreolsk, og har absolutt sansen for
det lokale. – Det har vært umulig å ikke la seg forføre. Fra
første stund har jeg blitt akseptert av lokalbefolkningen, og
uansett om jeg er med venner på dansegulvet på Masurka
(lokal nattklubb i en container!) eller på byvandring med
turister, føler jeg meg trygg. Marielle har tydeligvis blitt
så vant til spektakulære solnedganger at hun ikke engang
legger merke til det som skjer i horisonten der skydekket
sprekker opp rundt en stor, rustenoransje vintersol idet den
tar nattestupet.

D

en geme guiden Gabriel. Skal man oppdage Boa
Vista, er det helt nødvendig enten å leie sin egen
firehjulstrekker, eller å skaffe en guide med bil.
En guide kan være smart, ettersom både skilting
og veinett er ekstremt improvisert. På fire timer krysser du
på tvers av hele øya, og er du heldig, tar guiden deg med
til sine egne favorittsteder. Vår mann, Gabriel, viser oss
en skjult tidevannsgrotte på Varandinha-stranda. – Her
har du vel tatt med noen dates opp gjennom årene? spør
jeg med et smil. Tilbake får jeg et sjenert nikk som sier alt.
Gabriel er født og oppvokst på Boa Vista, og er en av de
heldige som har emigrerte familiemedlemmer i Statene.
– Vi har vært avhengige av tilsendte midler fra tanter og
onkler i generasjoner. Forrige tørkeperiode i 2002 rammet
oss hardt, men nå som flere turister søker hit på jakt etter
sommer når det er vinter hos dem, står vi tryggere på egne
ben. Og der har vi Boa Vista i et nøtteskall. Turismen er
fortsatt såpass spe at guidene ikke er lei av å stoppe ved

Brooklyn ble
myten,
selve bildet av
New York City
– og av
Amerika. Slik
kan man dra paralleller til hvor
vi står i dag.

severdighetene. Eller når vi vil ut og fotografere. Tvert imot.
– Bare rop stopp når dere vil ta bilder! forsikrer Gabriel. En
annen sjåfør smigres av at jeg liker gangster-rapen han har
på anlegget. – De heter Black Sight! Har du en pendrive? Så
kan jeg overføre den til deg? Dette er ikke god service, det
er rett og slett genuint gemt.
En liten dose Sahara. Foreløpig har man gjort tre ting for å
fremme turismen på øya. Det ene er å konstruere to gigantiske hotellpalass med over sju hundre rom hver. Det er
dog verdt å understreke at hotellene Tuareg og Karamboa
ligger smakfullt kamuflert som overdimensjonerte sandslott i vannkanten. Det andre var å åpne den internasjonale
flyplassen Rabil i 2007. Det tredje er forsøket på å innføre
såkalte full moon parties i Vianaørkenen. Konseptet er greit
nok i og med at Viana er et ekte stykke Sahara som har blåst
over havet fra moderørkenen, og derfor lover stjerneklare
forhold uten noen form for lysforurensing. Men for at man
skal dra i gang et party, trenger man festdeltakere, og de er
det ikke så mange av på Boa Vista. Foreløpig egner Vianadynene seg best til barnslig lek. Følelsen av å kjenne bena
synke langt inn i den solvarme sanda, ta løpefart og hoppe
uredd ut i det bølgende landskapet er morsomt tidsfordriv.
Det samme er quadutfluktene som arrangeres på den ville
og vakre Santa Monica-stranda. Atten kilometer med urørt
strandlinje der turkise bølger skyller innover fløtefarget
sand, gjør dette til øyas desidert beste sted å bade. Og det er
tross alt dette det dreier seg om. Å finne sin egen lille flik av
øyparadiset før det blir allemannseie.

Guide på neste oppslag.
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Trådløs
høyttaler
kr 549,-

SENEGAL

Fundo das Figueiras
Cabeço dos Tarafes

Rabil

Cocoon nakkepute
kr 269,-

B O A V I S TA

overnatting
Karamboa og Tuareg er typiske luksusanlegg som tilbyr all
inclusive. Velger du et av disse,
er det verdt å vite at Tuareg
ligger tre mil utenfor bysentrum og kan føles litt øde hvis
du vil oppleve noe utenfor hotellet. Karamboa ligger en kort
taxitur fra hovedstaden Sal Rei,
og er en mer sentral base. Pris
fra 130 euro per natt (all inclusive). www.riu.com
Luca Kalema har sentral
beliggenhet i Sal Rei, og leier ut
vannsportsutstyr til interesserte. Her befinner du deg
nemlig et steinkast fra
bystranda Estoril. Pris fra 63
euro per natt (frokost inkludert). www.riu.com
Ca’ Nicola er et trivelig, lite
hotell med italienske eiere inne
i Sal Rei. Store, rene rom i
gåavstand fra den flotte
bystranda Estoril. Idyllisk, og
passer bra for grupper eller
familier i og med at hotellet
gjerne tilrettelegger med
ekstrasenger. Pris fra 100 euro
per natt (frokost inkludert).
www.canicola.com
Spinguera er Boa Vistas
mest sjarmerende hotell. Her
befinner du deg langt pokker i
vold, på øyas nordside. Men
allikevel føles dette som en
oase som overflødiggjør kontakt med omverdenen. Økologiske hensyn og estetikk på
høyt nivå går som en rød tråd
gjennom Spinguera, og den ita-

Povação Velha
Praia de
Santa Maria

lienske innehaveren Larissa
minner mest av alt om Jade
Jagger med sitt grasiøse
nærvær. Ikke øyas rimeligste,
men her finner du en ytre ro
som brer seg innover, og det er
det verdt å betale for. Pris fra
150 euro per natt i dobbeltrom
(frokost inkludert).
www.spinguera.com
Migrante Guesthouse – en
lekker designperle i hjertet av
Sal Rei. Vennlig vertskap som
gjerne hjelper deg med å
arrangere utflukter. Pris fra 80
euro per natt i dobbeltrom,
noen med himmelseng (frokost
inkludert).
www.migrante-guesthouse.com
mat
De fleste turistene som reiser til
Boa Vista, bor på all-inclusivehotell. Derfor er det ikke så mange
restauranter å velge blant. Dessuten er det ikke alltid så lett å
skjønne hva som faktisk er en
restaurant i og med at mange av
etablissementene er små hull-iveggen. Er du i tvil, så stikk
hodet inn og spør!
Naida – øyas eldste restaurant, er drevet av en lokal familie i det som ligner stua deres.

Hengelås TSA
149,-

Monte Estancia, 387m

0

Lyst og
leskende øl
hører med når
man skal nyte
solnedgangen.

????????

MAURETANIA

KAPP VERDE

Joao Galego

Kapp verde

REISEN dit
Den enkleste måten å komme
seg fra Norge til Kapp Verdeøyene på, er faktisk med StarTour. Pris for flyreise og hotell i
en uke starter på fire tusen
kroner.
Foretrekker du rutefly, må du
via Lisboa med TAP Air.

RH

Bofareira

GUIDE

Beliggenhet: 455 kilometer
vest for Senegal.
Innbyggere: på Boa Vista bor
det 6250 mennesker, mens det
bor drøyt en halv million på
Kapp Verde-øyene til sammen.
Styre: Kapp Verde fikk sin uavhengighet fra Portugal i 1975.
Det regnes som et av de tryggeste landene i Afrika, og har i
dag en demokratisk valgt president.
Hovedstad Kapp Verde: Praia
på øya Santiago.
Språk: Portugisisk og kreolsk,
noen kan litt engelsk.
Valuta: Escudos, men euro
kan også brukes.
Reisetid: 9 timer fra Oslo, inkludert en 45 minutters teknisk stopp på Gran Canaria for
å fylle drivstoff.
Tidsforskjell: Minus to timer.
Lei 4x4 med guide: A Baleil
Azul, Morena Tours og Olitours er alle pålitelige arrangører som kan organisere
øyutflukter.

TE

Wallpaper
guides fra
kr 99,-

ET

Sal Rei

fakta

Tilley hatt
kr 899,-

Kanarieøyene

kapp verde

Houdini Power Houdi
kr 1699,-

5 km

MEXICO

Kapp Verde – kort oppsummert. Består av ti vulkanske øyer fordelt på to øygrupper: Barloventoøyene er Santo
Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal og Boa Vista.
Sotaventoøyene er Maio, Santiago, Fogo og Brava. Øygruppen
ble oppdaget av portugiserne i 1456, og forble en portugisisk
koloni fram til fascistregimet falt i Portugal under nellikrevolusjonen i 1975. På 1500-tallet var Kapp Verde fast stoppested
på den transatlantiske slavehandelen, og på 1700-tallet var det
piratene som herjet på øyene. Opp gjennom tidene har mange
kappverdere emigrert til Boston på grunn av voldsomme tørkeperioder som har gjort livet på øyene nesten umulig. Mer enn
hundre tusen mennesker har mistet livet i disse tørkeperiodene.
I dag er turismen økende, og både flyplassene på øya Sal og Boa
Vista, samt havna på øya São Vicente, er viktige inntektskilder.

Men sku ikke hunden på
hårene. Her fikk jeg mitt beste
hummermåltid noensinne! For
21 euro får du halvannen
hummer med ris og pommes
frites som tilbehør. Stappmett
er forbokstaven!
adresse: Largo Santa Isobel
Rosy – nok en trivelig, liten
restaurant der fersk hummer
smaker himmelsk.
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adresse: Avenida Amilcar
Cabral 121
Chandino er et av Sal Reis
beste steder å spise. Prøv den
vidunderlige fisketallerkenen
deres for 15 euro, og gå ikke
glipp av sjokoladefondanten til
dessert.
Adresse: Rua de Santa Barbara


Trunki
barnekoffert
fra kr 449,-

On the map
Simon Garfield
kr 179,-

Norgeskart i én del!
1:1 300 000 kr 349,-

Vår solkremfavoritt!
100ml kr 199,-

Myggmiddel
med naturlige
ingredienser
50ml kr 129,Scratch Map
kr 199,-

Silkelakenposer
fra kr 499,Batiste tørrshampoo
i reisestørrelse kr 49,-

Guide Jonas Henningsson

Osprey Talon 33
dagstursekk
kr 1009,-

kule utflukter

1. Fogo. Fly til vulkanøya Fogo, en av de andre bebodde Kapp

Verde-øyene. Flyturen tar 50 minutter, og du merker med en
gang hvor annerledes denne øya er. Svart vulkansand preger
strendene, og ferden mot toppen 3000 meter over havet er bratt.
Inni krateret bor det et værbitt folk, som insisterer på å bo nettopp her til tross for at vulkanen er aktiv og hadde sitt siste utbrudd i 1995. Bonusen med å bo inni krateret er at jordsmonnet
er så mineralrikt at de har flere innhøstinger per år.
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Vanntett
lomme til
iPhone &
iPad
3 stk kr 69,/ 119,-

. Hvalsafari. Speid etter knølhval som kommer til Kapp
Verde for å pare seg og å føde i sommermånedene. Utflukten foregår på en lekker katamaran, så her er det også gode muligheter
for å toppe opp brunfargen. Det finnes flere turarrangører inne i
sentrum av Sal Rei.

Lonely Planet
Italia kr 269,-

Reisehåndklær fra
kr 249,TimeOut:
New York kr 189,-

Duorama globus
34 cm 1999,-

Sikkerhetsbånd til
barn kr 35,-stk
Black Diamond
hodelykt kr 549,Digital
bagasjevekt kr 299,-

Reisebutikken for de reiselystne
Tlf: 23 13 14 15
Butikken ligger i
E-post: nomaden@nomaden.no
Uranienborgveien 4,
rett bak slottet i Oslo. nomaden.no

Psst! Du finner oss også på
facebook.com/Nomaden

