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Japan

”En av sin tids mest kända rallyförare var
med på en europeisk flygning och satt i
businessklass. En äldre kollega sa till honom
på ett moderligt sätt: ’Unge man, här tar vi av
oss skärmmössan när vi äter’.”
En av berättelserna i boken Taivas, mikä työpaikka. Boken, som
publiceras på finska och engelska, består av minnen från Finnairs
kabinpersonal från de senaste femtio åren. Intäkterna går till
välgörenhet.

Folkmängd: 126 miljoner.
Yta: 337 923 km2.
Huvudstad: Tokyo.
Statsskick: Konstitutionell monarki.
Självständighet: Officiellt grundat 660 f.Kr,
senast deklarerad 1947 från USA.
Språk: Japanska.
Religion: Shintoism, buddhism.
Valuta: Japansk yen (JPY).
Turistmål: Städerna Tokyo, Kyoto, Nagasaki, Osaka, bergen Dewa Sanzan, Fuji
och Koya, Yaeyamaöarna m.m.

är den lyckliga staden

Mar del Plata
är saltstänkt
• Ta sig dit: Flera flygbolag åker Helsingfors – Buenos Aires med mellanlandning: British Airways via London,
KLM via Amsterdam, Air France via
Paris, Iberia via Spanien, Finnair diverse rutter. Priser från cirka 800 euro tur
och retur.
Från Buenos Aires till Mar del Plata har
man flera alternativ. Buss: cirka 6 timmar och pris cirka 60 euro. Flyg: Aerolineas Argentinas eller LAN Airlines,
cirka 55 min. Pris från cirka 200 euro.
• Boende: Det finns en uppsjö av hotell i alla prisklasser, vandrarhem i city och även campingplatser (huvudelen finns söder om stan).
• Bästa tid att besöka: Sommaren november - mars. Det fylls upp i november – december, är som allra mest intensivt i januari- februari och lugnar
ner sig i mars. För mindre folk, åk i
början eller slutet av säsongen.

SJU NYTTIGA TIPS
• De bästa stränderna, där det också är
mindre folk, finns söder om centrum.
Värt att åka till. Bussar går regelbundet längs kusten.
• Gör ett besök till hamnen och se den
stora kolonin av sjölejon samt njut av
nyfångad fisk och skaldjur på någon
av restaurangerna.
• Ta en tupplur efter stranden så du orkar med kvällen. Argentinarna har sena vanor.
• I januari och februari ordnas två stora festivaler: Fiesta Nacional de los
Pescadores respektive Fiesta Nacional
del Mar. Sevärda tillställningar där fiskarna och havet firas.
• Det blåser ofta svalkande vindar från
Sydatlanten. Kvällstid kan det bli kyligt
så ta på långbyxor och tröja om det
blåser mycket.
• Mar del Plata har Sydamerikas viktigaste filmfestival. Ordnas i november
varje år.
• Argentina har mycket hög inflation.
Uppdatera dig om prisläget innan avresa.

de fem stadsstränderna, sitter Buenos Aires-bon Norma Barral och suger nöjt i sig mate, Argentinas teliknande nationaldryck i solgasset:
– Vi har lägenhet här och åker hit
fyra gånger per år. Det bästa med
staden är stränderna, restaurangerna, nattlivet och att spela lite på
casinot. Ett besök till hamnen och
att äta nyfångad fisk är också ett tips.
När eftermiddagen börjar bli sen
drar jag mig upp från stranden och
mot området kring stadens casino
som är centralpunkten i centrum.
Alldeles intill, på Plaza Colón uppträder gatuartister av allehanda

slag: en sjunger smäktande argentinska ballader, en annan jonglerar
och en dansgrupp bjuder på en imponerande tangouppvisning.
De är väldigt duktiga och det är lätt
att bli fast medan man avnjuter en
glass och en churro, en avlång och
lite krispigare variant av en munk,
som är två saker argentinarna gärna unnar sig på semestern.
Hålligång på kvällen
Efter att ha bytt om för kvällen kan
jag konstatera att underhållningen
fortsätter i oförminskad takt även
kvällstid, men då främst på gågator-

na San Martín och Rivadavia, ett par
kvarter från casinot.
Här finns stå upp-komiker, levande statyer, drag queens, musiker,
duktiga schackspelare, dansare och
många andra talanger.
Under turistsäsongen flyttar även
många teatrar, musikaler och andra
shower hit från Buenos Aires så det
råder absolut ingen brist på underhållning. Här finns också en rad restauranger och kaféer, de flesta välfyllda när det börjar nalkas middagstid vid nio-tiotiden.
Mycket populärt och något man
också bör prova som besökare är

Argentinas kulinariska upplevelse
nummer ett, asado, då biffkött och
korvar tillagas långsamt över kol eller öppen eld.
Vid midnatt är det dags att avrunda middagen och bege sig mot barområdet som ligger i närheten av
Playa Grande, den sydligaste av citystränderna. Här fylls både barerna
och gatorna upp av festsugna, men
argentinarna dricker med måtta så
bråk och fylla är lyckligtvis ovanligt.
När klockan har passerat två är det
dags att gå vidare mot klubbarna.
Det är nämligen först vid den tiden
som folk börjar dyka upp på dem.

Några kilometer norr om centrum
finns de största klubbarna, men jag
beger mig i stället till klubben Samsara Beach, alldeles i närheten av
Playa Grande.
Här är stämningen hög och det
dricks och dansas ända tills en ny
dag gryr.
När jag går vid sextiden pågår festen fortfarande för fullt och kommer så att göra ytterligare ett par
timmar.
Det lätt att förstå varför Mar del
Plata kallas den lyckliga staden.
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