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Kjempestranda, Halvmånestranda og Blystranda.
Her er Spanias hemmelige ferieparadis!
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Reise

S

trendene i Cabo de Gata på
Spanias sørøstspiss er ikke
bare forfriskende varierte.
Med navn som De dødes
strand, Kjempestranda,
Halvmånestranda, Blystranda og
Genovesernes strand er de også poetiske,
og maler sine egne bilder lenge før du
har kommet fram.
Det er kanskje ikke så rart. I årtier
har nasjonalparken vært sommerfavoritt
for omstreifende bohemer, hippier og
kunstnere. Det er også disse strendene
som figurerer på reklamefilmer for
Andalucia, i tilfelle du har lurt på hvor
de turkise buktene, de ørsmå lands
byene og de svaiende palmene egentlig
befinner seg. En av årets mest spennende
charternyheter er dessuten at Solia flyr
opplevelseslystne nordmenn til fly
plassen i Almeria, knappe 20 kilometer
vest for nasjonalparken.
Vernet essens
– Mye har skjedd her de siste 20
årene, sier Guillermina. Hun driver
klesbutikken Fora Tempo i landsbyen
Kamille
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Cabo de Gata
har en flott
og dramatisk
natur og et
nettverk av
små landsbyer
som hver har
sin unike
karakter.
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Las Negras, der du finner alt fra glitrende gullsko
til kveldskjoler og behagelige saronger.
At hun selv er en av forandringene, tar hun ikke
med i regnskapet. For 20 år siden fantes det bare
en kolonialhandel, to barer og en kiosk her. I dag
teller restaurantene fler enn ti, barer har åpnet på
hvert gatehjørne og ikke mindre enn fire klesforret
ninger tilbyr alternative gevanter til det man finner
langs turistcosta’ene.
Det Guillermina sikter til, er nybygde feriehus
og nyasfalterte strekninger som før bare var smale
grusveier. Men samtidig er e ssensen uforandret.
Roen, det åpne landskapet og s trendene som lar
deg puste med magen. Og takket være statusen
som nasjonalpark er utbyggingen regulert, både i
høyden og i omfang.
– Her kan ingen hus være høyere enn
palmene, sier hun, hvilket forklarer de knøttsmå
sukkerbithusene som ligger i små klynger i det
knusktørre landskapet.
Vindkysset
Cabo de Gata har en dramatisk natur og et nettverk
av små landsbyer som hver har sin unike karakter.
Las Negras, San José og Agua Amarga er
nasjonalparkens største knutepunkt. Men store er
de ikke. Her blåses strandsand inn i gatene, og får
det hele til å minne litt om det gamle ville vesten.
Fernan Perez, Rodalquilar og El Pozo de los
Frailes er enda mindre. Blunker du, risikerer
du å kjøre rett forbi. Og i beste U2-stil har ikke
gatene navn, og heller ingen veiskilt.

Men skal jeg velge en må-se-landsby, så faller
valget på svaberget Isleta del Moro. Her settes
standarden for hvor gammeldags og vindkys
set dette området kan være. La Isleta (som
innbyg-gerne selv kaller det) er bebodd av en
håndfull fiskere og deres familier, og det er først
og fremst det værbitte preget som gir karakter til
det som ved første øyekast ligner en stein
tunge som slurper i seg ramsalt hav. Unn deg
en iskrempause, vandre blant hvitkalkede hus
og titt på hippiene som vasker fargerike batik
kplagg i de store steinkummene som tidligere
var byens fellesvaskeri. Glem shabby chic, her er
det bare shabby, men akk, så idyllisk med tørkede
palmeblader som tak. Perfekt for et iskaldt glass
hvitvin mens sola går ned.
Savner ingenting
Men det er strendene som er nasjonalparkens
virkelige trekkplaster.
– Her er det verken utleiesenger, strandbarer eller badevakt, sier spanske Sara som har
innstallert seg på Playa Monsul med familien.
– Men vi savner ingenting. Dette er vårt
sommerparadis!
Døtrene Claudia og Carla har god plass til å
boltre seg med bøtter, spader og medbragt ball.
Når det er lunsjtid, åpner mamma Sara kjølebagen
og serverer tortilla og frosne druer til jentene som
har hver sin lille vognparasoll påmontert solstolen. Nasjonalparkens tre mest berømte
strender ligger som perler på en snor vestenfor

Myter står for fall
– heldigvis...

landsbyen San José. Playa de los Genoveses,
Playa Monsul og Playa Media Luna er alle
langgrunne med vulkansk sand. I skyggen fra
fjellformasjonen som kalles La Peineta (ligner
den vifteformede spennen spanske kvinner
bruker i håret) søker folk seg til naturens egen
skygge, og det eneste som vitner om at timene
går, er sola som beveger seg fra zenith nærmere
horisonten. Først i åtte, ni-tida om kvelden
pakkes det sammen, og her er det rom for å lære
av spanjolenes døgnrytme. Nyt en sen frokost
på kafé, les ei bok i skyggen, og dra for all del
ikke på stranda før utpå ettermiddagen.
Med eller uten bikini
En annen strandfavoritt det er verdt å merke seg,
er Playazo, som er langgrunn med gylden-beige,
finkornet sand. Også her gjelder nudistregelen
som preger hele nasjonalparken. Vil du kle deg
naken i bølgene, så er det fritt fram, men da
søker man seg som regel forbi hovedstrendene
til små bukter bak klippene. Vi velger å beholde
bikinitrusene på, men blir forbausende fort vant
med å se både den ene og de andre kroppsdelene
i fri flyt. Mantraet er at her er man er fri til å
nyte som man vil. Om det betyr å bade i nettoen,
å ta et midnattsbad i måneskinnet, å glemme
omverdenen fordi den virker så langt unna, eller
å bare la seg forføre av elementene, så er Cabo
de Gata garantert et sted som appellerer til ditt
innerste. Og det sier alt.

Optimal, skånsom og lindrende sårbehandling
Gamle myter om sårbehandling kan gjøre mye skade. Mölnlycke har
utviklet teknologi og løsninger – tilpasset den medisinske virkeligheten.
Det har resultert i produkter som er brukt av sykehuspersonell for
skånsom sårbehandling i 20 år.

Vi savner
ingenting. Dette
er vårt sommerparadis!

Uansett hvor stort eller lite såret er – det er viktig med riktig pleie for
at det skal gro. Safetac er heftemiddelet som brukes på våre bandasjer
og plaster.
Glem mytene – velg den beste sårbehandlingen!

Se etter Safetac-symbolet.
Da vet du at plasteret:
• Sitter, men ikke
sitter fast i såret
• Ikke gjør vondt å fjerne

MYTE: Sår skal luftes.

• Er lim- og lateksfritt

SANNHET: Sår bør beskyttes mot infeksjon og uttørking.
Velg pustende plaster med virus-/bakterietett film.
Kamille
111
Kjøpes hos apotek og bandasjist. www.molnlycke.no/patient

createurene.no

• Kan sitte på inntil en uke,
avhengig av sårets tilstand

Fakta

Cabo de Gata
Cabo de Gata

Reisen

■ Solia er eneste
reisearrangør som flyr
direkte fra Oslo til Almeria. Pris
på fly tur-retur er fra 2.995 kr.
Alternativt kan man fly til Malaga
og kjøre to timer østover. Leiebil
er nødvendig for å komme seg
mellom landsbyer og strender.
Unngå august om du kan, da
har spanjolene ferie og det kan
bli mange mennesker. Månedene
fra mai til oktober behagelige.

■ Passer for deg som blir
lykkelig av å ha god plass på
stranda, liker å organisere din
egen ferie, tolererer nudisme,
har sansen for det ustriglede
og som gjerne legger bort
elektroniske duppeditter på ferie.
■ Passer ikke for deg som
må ha femstjerners oppvarting,
solsenger, resorts med poolbar
og kveldsunderholdning for
å føle at du er på ferie.

Sove
■ Ettersom det ikke er lov å
bygge i høyden, er nasjonalparkens
hotell små og trivelige. Det finnes
også mange såkalte casas rurales
(gårdshus) som har blitt renovert
for å ta imot overnattingsgjester.
■ Agua Amarga
Hotel el Tio Kiko har 25 rom,
alle med havutsikt, jacuzzi og
airconditioning. www.eltiokiko.com
■ Las Negras
Hotel Cala Chica ligger i en
skråning rett utenfor byen,
og gir god valuta for pengene!
www.calachica.com
■ San Jose
Hotel Doña Pakyta ligger
fantastisk til i San Joses beste
badebukt. www.hotelpakyta.es
■ La Isleta del Moro
Vil man bo i nærheten av La Isleta
del Moros fred og ro, er Camping
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Los Escullos et godt alternativ. Her kan man også leie en
bungalow for 125 Euro per døgn,
dersom teltlivet ikke frister. www.
losescullossanjose.com

Spise
■ Agua Amarga
La Chumbera - dyrt og deilig
med grillet kjøtt som spesialitet.
Adresse: Paraje los ventorrillos
■ El Bar de la Plaza - den lille
restauranten i hjertet av byen
tilbyr et upretensiøst alternativ
med plaststoler, kald drikke og
verdens beste tortilla!
■ Las Negras
La Palma - ligger helt nede ved
stranda, og terrassen deres er
sannsynligvis byens mest
romantiske spisested med
uforstyrret utsikt over månen

som stiger. Etter måltidet tar
man seg en night cap på shabby
chic-baren La Bodeguiya ligger
rett nedenfor.
■ La Raspa - Gratis tapas når du
kjøper drikke. Er man mer sulten,
finnes det mange gode fiskeretter
i restaurantdelen.

■ La Isleta del Moro
Restaurante La Ola - er perfekt
for en sundowner og litt tapas på
terrassen. Her blir det fort fullt, så
regn med litt ventetid.

Shoppe

Dette er ikke en shoppingsdestinasjon utover typiske
souvenirbutikker i hver landsby
som selger en blanding av saronger,
sandaler og søte, håndlagde
smykker. Agua Amarga er
unntaket, hvor du finner en hånd-

full butikker som El Gran Azul, El
Trasgu, Poco Loco og Cocoteo
fylt med florlette sommerklær.
Vil du kjøpe med deg noe hjem,
er nasjonalparken kjent for både
keramikk og håndlagde tepper
og ryer. Innenlandsbyen Nijar er
kunsthåndverkernes hovedsete.
Denne byen ligger rett utenfor
nasjonalparkens offisielle grense,
men er vel verdt en svipptur.
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