
Tarifa

Spania

Flytid: Ca. 4 timer.

Kjør leiebil til Tarifa. 
Det tar halvannen  
– to timer på 
betalingsmotorveien 
AP7. Sjekk www.
spaniaguiden.no for 
tilbud på leiebil.

Myntenhet: Euro

Temperatur:  
April  15 °C
Juli  25 °C
Sept.  22 °C

BigMac index:
Tarifa er lykkelig
blottet for burgerkje-
dene.
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Tarifa er annerledes. Her på Spanias 
 sørspiss får du sydens fristelser – minus 

 glorete pakketurtendenser.

livsnytere 

Der andre spanske 
strender er utspjåket i 
neon og turistmenyer, 
nøler ikke Tarifa et 
sekund med å vise 

sitt avkledde, autentiske ansikt. Det 
rusles, slås hjul og drives yoga  mellom 
parasollene. Ingen sild-i-tønne-
 tendenser i sikte. Innimellom sprader 
det en og annen nudist forbi. Jeg snur 
hodet etter en av dem. Ikke for å snik-

Bare for
TeksT og foTo: Vibeke Montero

reise
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Arte Vida er en av de mange 
loungebarene som ligger 
langs Los Lances-stranda. 
Her er Montse i full gang med 
å erobre kveldens prins!

Her er døgnet 
strippet for rutine.

TarifafrelsTe MonTse

Naturlig spa. Ytterst ved Playa de los 
Lances finner du mineralholdig leire 
som du kan forsyne deg av gratis.

titte, men jeg må faktisk se to ganger 
på denne mannen som har klint seg 
inn med mineralholdig leire fra topp 
til tå. Han kommer fra bakenfor den 
kolossale sanddynen som kalles Punta 
Paloma. Her ligger det en svovelholdig 
kilde – et slags gratis spa fra naturen 
til alle som vil ha. To dager senere er 
det jeg som kommer ruslende som en 
Vigelandstatue i gråblå leire. Det er jeg 
som hopper ut i det glassklare havet og 

lener meg tilbake i solvarm sand for å 
lufttørke. Det er jeg som har sluppet 
Tarifaeffekten under huden. Den som 
får deg til å føle deg hjemme lenge 
før du har lært deg navnet på gata der 
hotellet ligger.

LaVe skuLdre og spontandisco
De tilreisende er like atypiske som 
stedet selv. Vaskeekte hippier tar livet 
med  knusende ro i pastellfargede 
camping biler parkert 
langs stranda. I by-
kjernen bor trendbevis-
ste turister på lekre bou-
tiquehoteller. Surferne 
prepper utstyr og dis-
kuterer vind retninger. 
Menneskene jeg møter 
er tilsyne latende veldig ulike. Men noe 
har de likevel til felles. De til trekkes 
den åpne horisonten og lyset som 
har skjenket navn til Costa de la Luz 
(Lyskysten). Tarifa ligger akkurat der 
hvor Atlanterhav blir til Middelhav, og 
hvor Spania og Marokko troner i hvert 
sitt kontinent, bare 14 kilometer fra 
hverandre.

 –Vi er her for å nyyyyyte! smiler 
Montse mens Shakira på anlegget 
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Gamlebyens hvitvaskede labyrint 
minner om skjeve melketenner, 
og det er godt synlig at byen har 
mauriske røtter.

Tarifas klientell er ofte av 
det sporty slaget. Alejandro 
nyter lange stranddager 
med lek og moro.
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Våre topptips  
    i tarifa

Ridetur: Du kan galoppere langs sand-
stranda – opplevelsen fra hesteryggen 
er magisk! www.aventuraecuestre.com 
og www.hurricanehotel.com
Festival: 8. september feires byens 
skytshelgen med en hesteparade 
 gjennom gatene. Den andre uka i 
september er det stor byfest med pro-
sesjoner og liv i gatene døgnet rundt. 
Fiskerne feirer sin skytsengel Virgen 
del Carmen 16. juli hvert år med store 
prosesjoner langs hele kysten.
Kiting: Uka som leder opp til 1. mai er 
fast date for alle som er interesserte i 
kiting. Verdens beste kitere kommer, det 
avholdes konkurranser og events, og 
om kveldene er det party-party.
Hvalsafari: Dra på hvalsafari i Gibraltar-
stredet. i juli og august trekker spekk-
hoggerne til kysten utenfor Marokko. 
(www.whalewatchtarifa.net)
Romerske ruiner. Baelo Claudia ligger 
20 km vest for Tarifa og er en fiske-
landsby fra romertiden. Dette er et 
imponerende syn som mange turister 
går glipp av! Her kan du også sole og 
bade, og det er enda lengre mellom 
menneskene enn i Tarifa.

Playa de los Lances strekker seg over 10 
kilometer, og er kiternes favorittstrand. Det 
finnes mange skoler der du kan lære deg 
å flørte med windsurf og kiting.
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Tarifas natteliv er noe for seg 
selv. Her spiser du middag i 
ti – elleve tida, går på bar rundt 
midnatt og på nattklubb i totida.

lokker stadig flere opp fra de ovale 
strandsengene. Det er et feriemantra 
like godt som noen, og akkurat nå 
er hun og venninnen i ferd med å 
nyyyyyyte de italienske surferne som 
byr på flørt og spenstige biceps. Det 
drikkes mojito og danses barbeint 
på strandbaren Arte Vida. Jentene er 
usminkede, men likevel strand gudinner 
med gyllen hud og saltvannshår. 
Danse gulvet er av det improviserte 
slaget – nedtråkket gressplen blandet 
med finkornet sand. Klokka er seks på 
ettermiddagen, og det er fortsatt bikini 
og sarong som gjelder. 

– Her er døgnet strippet for  rutine. 
Det er det som er så digg! Den 
 avslappede stemningen er noe absolutt 
ALLE legger merke til! Montse og 
 venninnen Rosa reklamerer  uoppfordret 
for det som har fått dem til å returnere 
hit for fjerde sommeren på rad.

tatt aV Vinden
Arte Vida er et av flere hotell som 
ligger langs den milelange Los 

Lances-stranda. Bygningene holder en 
nedtonet profil. Palmetrær, eucalyp-
tus og iberisk furu får lov til å trone i 
terrenget, et bevisst grep for å unngå 
det groteske turistmaskineriet som 
preger nabokysten Costa del Sol. Selve 
byen Tarifa er egentlig bare en liten, 
hvitvasket labyrint omkranset av en 
1000 år gammel bymur. 15 000 er fast-
boende, og husene deres ligner skjeve 
melketenner som står hulter til bulter i 
en litt for trang barnemunn. Det blåser 
konstant. Selv i de trangeste smugene 
sniker vinden seg inn. Det snakkes om 
folk som rett og slett er blitt drevet til 
galskap av Tarifas vinder. 

– Jeg klippet til slutt håret kort, 
forteller Manuela. Hun serverer byens 
beste tapas på den knøttlille baren 
Los Mellis i gamlebyen. Blekksprut-
kroketter, reker i hvitløk- og  chilisaus 
og marinerte oliven settes foran meg på 
bordet, mens Manuela utdyper frustra-
sjonene en Tarifajente kan ha:

– Her er føning og styling  virkelig 
bortkastet tid, det varer bare noen få 
minutter uansett! 

Et titalls spenner festet på strate-
giske steder i frisyren understreker at 
hun mener det hun sier. Men faktum er 
at uten vindene hadde denne smell-
vakre utposten for lengst blitt oppspist 
av masseturismen. Midt på 70-tallet 

Tarifa er som et 
mini-Ibiza på 
fastlandet

spise
Bar Los Mellis er byens aller beste tapas-
bar. Forvent å stå i kø fra klokken 21.00 og 
utover. Stengt mandager. adresse: Calle 
Guzman el Bueno.
Souk er en romantisk restaurant som har 
hentet inspirasjon til både meny og interiør 
fra Marokko. Den ligger litt utenfor bykjernen, 
men er vel så populær blant lokalbefolknin-
gen som turister med sans for dekadense. 
adresse: Calle Mar Tirreno 64. 
Misiana er en trendy kafé i bykjernen 
hvor folk samles på kveldstid for en drink 
i  skyggen eller et kakestykke i det lekre 
 interiøret. Det drives hotell i etasjene over 
baren, hvor hvert rom er forskjellig. adresse: 
Calle San Joaquin 2. www.misiana.com

Tapasmeny. Velg mellom 
kråkeboller, små blekksprut-
kroketter eller porsjonsome-
letter med bittesmå reker! Alt 
er ferskt fra havet.

Sykkel er et veldig greit 
framkomstmiddel i 
gamlebyens gater.
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e-posT: kamille@egmonthm.no

MED BARN
invester i et strandtelt av typen som er 

åpent foran, så har barna et sted å søke 
ly dersom vinden tar seg opp. Tarifa er 
et perfekt sted og dra med barn. Den 

avslappede stemningen smitter over på 
dem, og det er selvsagt stor stas å få lov 
til å smøre seg inn med leire på stranda!

brakte vinden de første utlendingene til 
området. Windsurfere på jakt etter ulti-
mate forhold likte det de fant. I dag er 
Tarifa vel så populær blant livs nytere 
som har sansen for den avslappede 
surfekulturen. Men massene holder seg 
unna. De foretrekker det forutsigbare 
på nabokysten Costa 
del Sol.

på sjekker’n 
Tarifa er som et 
mini-Ibiza på fastlandet. 
Minus de enorme nattklubbene, minus 
drita fulle skandinaver og svevende 
høye briter. Less is more. På kvelds-
tid, når siestaen er over og butikkene 
åpner for andre gang, fylles byen av alt 
det gode man kan ønske seg på ferie. 
Hovedåren Virgen de la Luz er full av 
både serveringssteder og små butikker 
som selger alt fra kule T-skjorter til 
ankelkjeder i sølv og sommerkjoler 
som ingen andre har. Kjedebutikker 
finnes ikke, i tråd med Tarifas sans for 
det unike. Like ved den opprinnelige, 
mauriske inngangen til byen – Puerta 
de Jerez – kommer det en jente gående 
med et nyinnkjøpt surfebrett under 
armen. Hun fniser flaut når jeg ber om 
å få ta bilde. Samtidig er hun  tydelig 

stolt over å beherske sporten som 
lenge har vært en typisk guttegreie.

– Den regjerende kvinnelige 
verdensmesteren i kite, Gisela Pulido, 
flyttet hit fra Barcelona for å kunne 
trene hver dag. Hun er et forbilde 
for mange av oss jentene som surfer, 

og dessuten er det jo en klar fordel å 
skjønne seg på sporten når man skal 
prate med de kjekkeste gutta på by’n!

Jeg skjønner hva hun mener. De 
kjekkeste gutta er utvilsomt surferne 
– atletiske og solbrune, værbitte og 
kule uten å prøve for hardt. Best av 
alt – de har verken sansen for stylede 
frisyrer eller høye hæler. Dermed flipp 
 flopper jeg meg rundt i gamlebyen 
med blafrende hår og konkluderer 
at det er dette som er ferie. Når man 
slapper av i kropp og sjel samtidig. De 
høye hælene forblir ubrukt på bunn 
av  sekken. Neste sommer kommer jeg 
med våtdrakt og brett i bagasjen!

De kjekkeste gutta er 
utvilsomt surferne

surf
Surfebutikken Sons of the Desert er behjelpelige med 
alt fra leie av utstyr til kurs. adresse: Calle Batalla del 
Salado 28. www.tarifakite.com. Det finnes også flere 
steder ved Los Lances-stranda hvor du kan leie utstyr 
og melde deg på kurs. 

Den kvinnelige verdensmesteren i kitesurf, 16 år gamle 
Gisela pulido, har åpnet sin egen surfeskole i Tarifa med 
opplegg for alle nivåer. Et tredagers kurs (9 timer under-
visning) koster 215 euro.www.giselapulidoprocenter.com

Her kan du bo
posada Vagamundos 
balanserer pris og kvalitet 
perfekt. Her befinner du 
deg i gåavstand til alt i 
hjertet av gamlebyen. 
innehaveren Teresa deler 
sjenerøst sine beste 
Tarifatips. www.posadava-
gamundos.com

La Sacristia er et lekkert, 
nyrenovert sakristi som 
rommer 10 luftige rom. 
Hotellet fusjonerer stiler 
og leker med kunsteffekter 
brakt inn fra hele verden. 
Sentral beliggenhet i 
hjertet av labyrinten. www.
lasacristia.net

Dar Cilla ligger flott til 
i den gamle  bymuren, 
og består av åtte 
 utleieenheter. Her har du 
mer boltreplass, egne 
kokemuligheter og tilgang 
til en lekker takterrasse 
med utsikt over Gibraltar-
stredet. passer ekstra 
godt for småbarnsfamilier. 
www.darcilla.com

arteVida betyr livskunst, 
og dette strandhotellet 
passer godt for deg som 
er livskunstner og takler 
total avslapning. Enkelt, 
men sjarmerende. www.
hotelartevidatarifa.com

Xxxxxxxxxxxxx

Lek i vinden 
med deilig sol.

Prototype. Surferne 
viser gladelig fram 
veltrente sixpacks.
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MED VENNINNENE
Shopping i Tarifa er både morsomt og 

enkelt. Gatene ligger så tett av du verken 
blir sliten i føtter eller hode. Etter tre, fire 

butikker finner dere alle noe som gir dere 
den riktige bohemsk stranddronning-

 stilen! Glem ikke detaljene, og plukk opp 
uvanlige smykker i Etnika i Calle Virge de 

la Luz nummer 18.

Har du sansen for klær som 
ingen andre har, er Tarifa full 
av små, spennende boutiques 
hvor euroene får bein å gå på.

MED KJÆRESTEN
Fergeselskapet FRS frakter deg til Tanger 
i Marokko på en drøy halvtime. Overfarten 

koster 37 euro hver vei, og gir deg en 
spennende mulighet til å snuse på et helt 
annet kontinent. Tanger er nokså kaotisk 
ved første inntrykk, og som blondine i et 
islamsk land kan det være godt å ha en 

kjæreste å leie på.


