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Vacker skärgård och historisk
sättet att upptäcka kolonialstaden Granada,
•enBästa
av Nicaraguas förnämsta turistfällor, är till fots
och med båt. Granada, som har 124 000 invånare,
ligger på stranden av Nicaraguasjön.

Grundad 1524 av spanska erövrare
och under årens lopp sargad av
bataljer mot pirater av olika slag, har
staden i dag ett vackert, historiskt
centrum med gamla hus i pastellfärger. Granada är den stad i Nicaragua
där turismen växer allra kraftigast
vid sidan av huvudstaden Managua
och badorten San Juan del Sur vid
Stilla havets kust.
Vulkanen Mombacho såg för sin
del till att Granada fick en vacker tro-

pisk skärgårdsdel i Nicaraguasjön.
När den för länge sedan exploderade föddes en bågformad udde och en
stor mängd öar i sjön utanför staden.
Det uppges att här finns lika många
öar som året har dagar. Las Isletas,
kallas de och är alla i privat ägo. Här,
liksom i själva staden, blommar turismen året om men redan innan den
kom fanns här förmögna fritidsboende vid sidan om den fasta skärgårdsbefolkningen som levde på fiske.

Finländaren Petri Jaakkola, som
kom till Nicaragua första gången
1995, bor själv i Managua men när
hans resebyrå Jaakkola Tours
arrangerar Finland-Nicaragua sällskapets årliga en månad långa äventyrsresa är det alltid Granada man
har som bas.
Orsakerna är flera.
Granada ligger strategiskt av logistiska skäl med 45 kilometer till flygfält och gränsen till Costa Rica ba-

ra tre timmars resa söderut. Också
huvudstaden Managua är nära.
Kolonialtidens historia gör sig särskilt starkt påmind i Granada som på
sin tid var den första ”europeiska”
staden i Amerika. Den har många
moriska och andalusiska drag som
erövrarna från Spanien hämtade
med sig. Staden har senare exemplariskt förvaltat sitt unika byggnadsarv.
– Granadas centrum är i dag ett
skyddsområde där inte en enda gammal byggnad har rivits, säger Jaakkola.
I Granada är husens färg viktig. I
centrum finns klara regler för färgsättningen, i mer perifera stadsdelar
får var och en bestämma själv.

I centrum ligger det allra mesta av
intresse för turisten på gångavstånd
– museer, gågator, restauranger och
många kyrkor. Flaggskeppet bland
de sistnämnda är katedralen som ligger vid centralparken. Den började
man bygga 1583. Som bäst håller
man på att förse dem med nya takmålningar.
Många vackra, gamla, stora bostadshus har förvandlats till trivsamma hotell. Bostäder i centrums gamla hus är eftertraktade av välbärgade utlänningar och priserna har gått
uppåt. Gatorna är smala, ett problem
man har försökt lösa genom att göra
en del enkelriktade.
Granada var också förr i tiden ett
kommersiellt centrum. Då handlade
det om virke, guld och silver. I dag är
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Så kan en restaurang i Granadas skärgård i Nicaraguasjön se ut.

Dans på gatan i Granadas centrum.

”Granadas centrum
är i dag ett skyddsområde där inte en
enda gammal byggnad har rivits.”

I det här funkishuset fritidsbor
Violeta Chamorro, Nicaraguas
president 1990–1997.

stadskärna lockar
det turismen som gäller, den är vik
tigast i dagens Granada där tempe
raturen är behagligt varm året om. I
synnerhet under de senaste tio åren
har näringen skjutit fart.
Högsäsongen infaller under janua
ri, februari, mars och april. Enligt
Jaakkola råder hundraprocentig sys
selsättning tack vare turisterna. Ock
så hästarna har jobb, de färggran
na hästdroskorna är ett karakteris
tiskt inslag i stadsbilden. De som inte
lever av turismen arbetar ofta eller
studerar i huvudstaden Managua.
Dit är det drygt 40 kilometer.
Centrum vimlar dagligen av ut
länningar. De flesta kommer från
andra centralamerikanska länder
som Panama, Costa Rica och Gua
temala. USA ligger på andra plats.

 uristströmmen från Europa, Ka
T
nada, Asien och Sydamerika växer
stadigt.
Den allra största turistanstorm
ningen infaller under den årligen
återkommande
internationella
poesifestivalen som i år hölls 11–17
februari. Då är alla hotell i Granada
fullbokade. Fjorton gånger har festi
valen hittills arrangerats och under
den tiden har inkvarteringskapaci
teten i Granada sexdubblats.
Nicaraguanerna är kända för att
älska poesi. I år var 106 utländska
poeter från 56 länder, bland dem
Finland, de övriga nordiska länder
na och Estland, inbjudna vid sidan
om inhemska förmågor.
Festivalen erbjuder många bieve

nemang såsom bokmässor, bild
konst i olika former, verkstäder och
konserter med kända artister.
Turismen är numera huvudnäring
också i Granadas skärgård Las Isle
tas. Många fast bosatta arbetar som
turistbåtsförare, på hotell och res
tauranger, är byggnadsarbetare eller
fungerar som gårdskarlar vid turist
anläggningar och privata fritidshus.
Andra fiskar fortfarande.
Djur- och fågellivet är rikt och här
finns också en rad sällsynta växter.
Till besökande turisters mest upp
skattade nöjen hör att bonga spindel
apor på den lilla holme där de har sin
koloni.
Dricksvatten förs ut till holmarna
med båtar. En del öar har tillgång
till el. På andra har husen egen kraft

Grön och skuggig är Centralparken i Granadas centrum.

källa i form av solpaneler. Avlopps
systemen måste vara slutna.
– Inget avfall får släppas ut i sjön
som i skärgården har ett medeldjup
på åtta meter, säger Jaakkola.
Att köpa en egen ö är möjligt men
kostar minst 40 000 euro.
Rika nicaraguaner har länge haft
fritidshus i Las Isletas och nume
ra har också utlänningar skaffat sig
egna öar här. På båtturer för turister
pekar man alltid ut var förra presi
denten Violeta Chamorro och Cen
tralamerikas rikaste man Carlos
Pellas har sina fritidshus. Har man
tur kan man se Violeta, 88 år, sitta i
en stol och se ut över sjön från sitt
funkishus. Hon var Nicaraguas pre
sident 1990–1997.

Sonja Hellsten, text och foto

Må bra på Spa!
Pärnu
• Påsk:
5 el. 7 dgr
(avresa skärtorsd. 29.3)

• April:
avresa 14.4:
7 el. 11 dgr
avresa 20.4: Personlig tränare
4,5 dgr
med i april!
Info och bokning:
0443 13 14 15
www.lindelltravel.fi

”KKV 2210/14/Mj”

Under den årligen återkommande
och mycket populära internationella
poesiveckan visas också latin
amerikansk bildkonst.

