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formålet. Det er hundrevis
av naturiststrender også i
Frankrike, Hellas og Kroatia. (Kilde: Vagabond.no)

OL UTEN EFFEKT: Den
store turiststrømmen uteble både under etter OL i
Aten i fjor. Før lekene fikk

den greske hovedstaden en
betydelig ansiktsløftning.
Nye metrolinjer ble tatt i
bruk, sentrum ble pusset

opp med gågater og grøntanlegg. Til og med den beryktede lufta i Aten ble renere. Men den store turist-

tilstrømmingen uteble. Under lekene hadde hotellene
20 prosent lavere belegg
enn man hadde forventet.

aradiset

Redselen for terrorangrep
og den varme greske sommeren synes å være noen
av årsakene.
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BRASIL
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Atlanterhavet
500 km

GRAFIKK

Natal, kunstnernes og bohemenes by nordøst i Brasil, har
fullstendig tatt av som feriemål. Men turistene opplever
bare en liten flik av dette nesten-paradiset.
I BRASIL
Einar
Hagvaag

eha@dagbladet.no

NATAL (Dagbladet): Strendene,
fra midt i byen Natal og milevis
langs Nordkysten og Sørkysten,
følger hverandre tett i tett. Mange
er jomfruelige og folketomme.
Velkommen til et jordisk paradis – i alle fall nesten!
De siste åra har horder av euroSKIBAKKE? Ponta Negra ligger langs ei nydelig strand, som i sør begynner ved en bratt bakke av sand, Morro do Careca.
Foto: Marco Polo peere, særlig fra Spania, Italia og
Portugal, oppdaget feriestedet,
som tidligere var forbeholdt
kunstnere og velstående fra Rio de
Janeiro og São Paulo.
Nå følger skandinavene etter.
I vinter besøker 4-5000 pakketurister fra Norge Natal.

Ganske fredelig

Her er det sol året rundt. Et regnskyll er fint for naturen, og menneskene, for det varer bare noen timer. Havet er varmt som var det et
badekar. Sola stråler rett ned. Naturen er rik og vakker. Lufta er den
reineste i Latin-Amerika. Folket er
gjestfritt og særdeles tolerant.
Er det da noe som er galt? Ja:
sosiale klasseforskjeller, prostitusjon og narkotika.
I TILFELLE HJEMLENGSEL: I vinter reiser 5000 nordmenn på pakketur
Likevel er Natal en ganske fredetil Natal, hvor du også finner «Den norske foreningen». Foto: Marco Polo
lig og trygg by, og – litt seint – har
myndighetene blitt oppmerksomme på problemene.

Klumper seg sammen

«SHOCK BAR»: Her er det fullt av brasilianere hver kveld, men av en eller annen grunn svært få utlendinger.
Foto: Marco Polo

Utenlandske feriegjester klumper
seg sammen i en bitte liten del av
byen. De fleste kommer til Ponta
Negra, sør i byen.
Det er en fordums fiskerlandsby
langs ei nydelig strand, som i sør
begynner ved en bratt «skibakke»
av sand, Morro do Careca. Langs
stranda ligger hotell, barer og restauranter tett i tett.
I et strekk på noen få hundre
meter lengst i sør er det et heidundrende liv hver kveld.
De siste åra har det også vokst
fram et spennende natteliv noen få
hundre meter inn fra stranda og
opp bakken i Alto Ponta Negra,

Øvre Ponta Negra. Ikke langt derfra
ligger den fredelige landsbyen med
helt vanlig brasiliansk dagligliv.
Der kan du i fred og ro ennå
nyte en pils for en femmer.

Mange nye hoteller

Feriegjestene beveger seg langs ei
løype som begynner i sørenden av
Ponta Negra og fortsetter langs den
12 kilometer lange kystveien, Via
Costeira, hvor stadig nye hoteller
spretter opp. Videre kjører turistbussene forbi Kunstnernes strand,
Praia dos Artistas, til De hellige Tre
Kongers Festning, Fortaleza dos
Reis Magos, ved utløpet av elva Potengi, hvor Natal ble grunnlagt. En
sveip innom det gamle fengselet
som nå er et marked for kunsthåndtverk hører også med.
Løypa er fin, men man treffer ikke et snev av brasiliansk dagligliv
der. Vi forsøkte en «by-tur» i buss
med bare brasilianske turister sørfra. Tror du ikke løypa var nøyaktig
den samme!
Brasilianerne oppsøker europeerne, men europeerne oppsøker ikke brasilianerne i Natal.
I de innfødtes bydeler, Petropolis, Tirol, Cidade Alta og Ribeira
langs elva finner man vakre bygninger, torg, museer, markeder,
småbutikker, restauranter og barer.
Med nydelig utsikt over Kunstnernes strand kan man sitte på balkongen til Natals eldste restaurant,
Peixada da Comadre, og nyte god
og billig fisk sammen med advokater, kunstnere og folk flest, men
knapt en utlending. «Barraco» i Petropolis er et stappfullt samlingssted for ungdom kveld etter kveld,
men kjemisk fritt for utlendinger.
Det samme gjelder «Shock Bar»
for litt voksnere gjester nær ved.
Restauranten «Raro Sabor»,
kanskje byens beste, har ikke
adgangsforbud for utlendinger,
men de kommer ikke.

Rimelig, god mat

Mange hoteller tar «europeiske»,
altså skyhøye, priser for både øl og
vann. Dette er minst dobbel pris av
det normale her.

Brasilianere flest begriper ikke hvorfor vi er så lettlurte.
I Brasil er rettene på de fleste spisestedene nok til to personer. Maten i Natal er som regel sjømat og
soltørket kjøtt, «carne de sol». Aller
mest går det i reker, som oppdrettes i svære dambruk.
Uansett, man kan spise særdeles godt i Natal.
Fisk og skalldyr tilberedes på
utallige vis. Kjøkkenet har tatt opp
i seg mange trekk fra de indianske
urfolkenes matskikker.
Hvis to personer bruker 150 reais
(360 kroner) på å spise fisk og reker, med ei flaske utenlandsk hvitvin og dessert, da har man spist
godt og dyrt. Du kan spise godt for
under halvparten, hvis du drikker
mineralvann eller øl. På et mer folkelig sted, fullt av brasilianere, kan
to personer spise og drikke for under 75 kroner (30 reais).

Et øl-land

Brasil er, av sedvane og klima, et
øl-land. Knapt noe folkeferd drikker så mye øl. Aller helst er det
«choppe», fatøl i et «tulipa»-glass,
en halv halvliter, så ølet ikke rekker
å bli varmt. Utenom øl, er «caipirinha» (uttales: kaipirinja) nasjonaldrikken i Brasil. Det er brennevin fra sukkerrør, servert med mosede grønne sitroner og masse isbiter. God vin finnes bare på de beste
spisestedene. Brasiliansk vin er ikke noe særlig, med et mulig unntak
for merket Miolo. Argentinsk og
chilensk vin er mye bedre, men
koster fra 95 kroner (35 reais) og
opp mot 200 kroner (85 reais).

Paradis

Nord for Natal ligger Genipabu
med sine sanddyner, dit man kan
dra med «bugue» («beach buggie»)
langs strendene. I sør ligger den
idylliske, men overbefolkede
landsbyen Pipa. Men det finnes ennå nesten jomfruelige strender og
små landsbyer i begge retninger.
Der kan man finne det virkelige paradiset.
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FAKTA

Natal

EN DRINK, SEÑORITA? Brasilianerne oppsøker europeerne, ikke omvendt. De møtes gjerne ved stranda i Ponta Negra.
Foto: Marco Polo

Én million: Natal har 800 000
innbyggere, pluss 200 000 feriegjester og andre midlertidige.
«Nærmest Europa»: Ligger i
delstaten Rio Grande do Norte,
lengst nordøst i Brasil, det stedet i Latin-Amerika som ligger
nærmest Europa og Afrika.
Fly: Fra Europa er det 11 - 12 ti-

mers flytur til Natal.
En real slant: Valutaen i Brasil
er real (én real, ti reais). Kursen
varierer, men nå er 1 real = 2,40
kroner
Hvordan komme dit? Star Tour,
Saga og Vingreiser har pakketurer fra Oslo seks vintermåneder i året. Portugisiske TAP og
brasilianske TAM har priser fra

rundt 7000 kroner t/r fra Oslo.
Man kan også fly fra Europa til
Fortaleza og ta seg til Natal derfra med buss (8 timer) eller
med fly. Eller man kan ta omveien om Rio eller São Paulo, på
en god tilbudspris, og dra videre
med innenlandsfly (pris rundt
3000 kroner, nattfly er billigere).

