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● Det er som det ligger en eim av svidde
kredittkort over handlegatene i St. Martin.

● Hele øya er en eneste stor
taxfree-sone. Men det betyr
ikke at det ikke kan være
dyrt å dra dit på shoppingtur.

● Selv «proffe»
shoppere vil finne en
mengde utfordringer
på den karibiske øya.

Kjøpeøya
ST. MAARTEN/ST. MARTIN
(VG) De kaller den «the
Friendly Island», men her
kan i alle fall kredittkortet
ditt bli kraftig skamfert.

besøkte taxfreeparadiset i Karibia
lig – og er man ikke tilfreds,
kan smykket alltid sendes tilbake. Det er ikke noe problem.
Og det var det sikkert ikke.
Inne på huden kjente jeg kortet formelig danse polka, jeg
så for meg begeistringen det
ville avstedkomme hjemme,
samtidig som jeg så hvilken
vantro et eventuelt kjøp av
glassbiter i gyllen innfatning
kunne avstedkomme i de
samme øynene.
Jeg hadde sug i magen og
lett hjertebank, jeg sto på stupet, og det svimlet for meg.
Jeg tror det var min medfødte norske treghet som reddet meg.

Elektronikk og klokker
Phillipsburg er en landtunge
mellom The Great Bay og
The Great Salt Pond, der det
INTENS HANDEL: Her får dollarene dine bein å gå
akkurat er plass til to langsgående gater, Front Street
hvor mange hundre gatemeter kran- til stede. Om innehaverne ikke svidde
ses av juvelérbutikker, avløst av elek- kortene sine, så ble de i alle fall gnidd
tronikk-, klokke- og klesbutikker og, til mykplast.
nettopp, Back Street, som er akkurat
det, en bakgate.
Avslappet og uthvilt
Mellom går sidegatene som også
langt på vei er fylt opp av butikker. Ute på reden lå «Queen Mary 2» på
Mer enn nok til å utfordre selv en pro- svai, og i havna la vi merke til i alle
fesjonell shopper.
fall to av Royal Carribean Cruiselines’
Hvor mye dollar som legges igjen båter, samt en del yachter på størrelse
daglig, er ikke godt å si, men kjøpin- med kongeskipet. Det myldret av folk
gen var i alle fall intens så lenge vi var i butikkene.

es

Dette er kjøpeøya. I årevis har St.
Martin vært den virkelige frihavnen i alt et kjøpehjerte kan begjære. Alle
Karibia. 96 kvadratkilometer taxfree- merkevarer vi kjente til, pluss en del
sone. Og fast anløpshavn for alle kari- andre.
biske cruiseskip.
I en tilfeldig valgt juvelsjappe med
85 prosent av alle arbeidstagere ar- plysj på gulvet ble vi vennlig anmodet
beider for turistene og gjør det med et om å se på et enestående eksemplar av
smil.
et tennisarmbånd i gull og diamanter.
– Vi har de beste prisene enten du er
Sant å si var vi ikke klar over at det
ute etter juveler, gull, elektronikk, hørte med til utrustningen på en court,
klokker, alkohol, sigarer eller lærva- men det finnes vel kanskje også tenrer, sa Sam Shaw, en dame vi tilfeldig- nis-galla, ikke bare turneringer?
vis kom i kontakt med. Hun var en del
av et familieteam som utga en liten
Med silkestemme
«Quick Pick Guide» om St. Martin.
– Du vil finne at prisene her ligger 30 I alle fall glimtet og lynte pynten loktil 40 prosent under prisene i Statene, kende i hånden på inderen bak disken.
sa hun og la ut om de to hoved-shop- «Deres glede er også vår,» sto det bak
pingsentrene på øya; elegante Marigot ham på veggen.
på den franske siden og Jewelers Row,
Det hjalp ikke mye at vi forklarte
juvelérgaten, i Front Street i
høflig at vi ikke var i kjøpehuPhillipsburg, øyas hovedstad
mør, bare nysgjerrige. Han nikpå den nederlandske siden.
ket som om han forsto, banket
Vi skjønte det var noe rart
armbåndet i bordet og sa:
med øya alt før landingshjule– Se her, det tåler hardhendt
ne dumpet i rullebanen. Da
behandling på grunn av gullspihadde den tykkmagede Airburalen som beskytter stenene!
s’en blåst midtskill på badende
Han smilte og holdt fram
Klaes
og nærmest sneiet et kafétak.
prislappen på 2500 dollar.
Krog
Men ingen leet et øyelokk,
– MEN, sa han med hevet silhverken i flyet eller på strankestemme – her hos oss slår vi
da. Slik er det bare på St. Marav 75 prosent. Han lot sine matin.
nikurerte finger beføle kalkulaMed kredittkortet tapet til
toren som plutselig var komkroppen så ingen hjemme
met til syne i hånden, og vips
skulle komme til å lide lenge
hadde han min pris på displayfor vårt strandhugg, gjør vi et
et: Bare 625 dollar.
FOTO
forsøksvis dypdykk i den kiloDet rykket i tapen på kredittKnut Erik
meterlange juvelérgaten i
kortet.
Knudsen
Phillipsburg.
– Vi har selvfølgelig garantiHer fantes nemlig virkelig
er som følger med, sa han venni KARIBIA
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Familiekupp til Mallorca
Totalpriser for familier i Alcudía
På Ses Fotges i Alcudía bor du i romslige leilgheter med direkte tilknytning til stranden og Playa de Muros langrunne vann. Du bor i 2romsleilgheter med opptil 3 ekstrasenger. Den utsøkte beliggenheten,
trivelige tmosfæren, har gjort Ses Fotges til en feriefavoritt på Mallorca
som mange av våre gjester kommer tilbake til år etter år. Barn ligger i
ekstraseng, halvpensjon mot tillegg. Alle priser gjelder 1 uke.

- store ferienytelser
Bestill idag! tlf.: 810

67 700

www.solia.no eller kontakt ditt reisebyrå:
VIA Ferieverden
Ticket
Travelnet
Bennett BTI

815 59 100
815 59 900
815 33 888
810 01 000

2 voksne
7/5
14/5
28/5

7495,7995,8495,-

2 voksne
+ 1 barn

8495,8995,9495,-

2 voksne
+ 2 barn

2 voksne
+ 3 barn

10495,10995,11495,-

11995,12995,13495,-

Lørdag 16. april 2005

FAKTA St.Martin

Reise: Air France og KLM flyr henholdsvis

via Paris og Amsterdam til Juliana International
Airport på St. Maarten/St. Martin.
Man kan også reise via Florida i USA. Prisen
går fra kr. 7500.
Tidspunkt: Øya har Atlantic Standard Time
hele året. Det vil si syv timer bak vår normaltid.
Strøm: På nederlandsk side har hotellene 110
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STORT
UTVALG:

volt, mens de på fransk side har 220. Ta
derfor med konverter og adapter.
Telefon: De fleste norske mobiltelefoner
av trebåndstypen fungerer.
Husk: 15–20 prosent er vanlig å gi i tips,
mer for særlig service. Taxisjåfører venter
50 cent eller en dollar for korte turer og
portør på flyplassen 2 dollar pr. bag.

Du kan
velge og
vrake blant
et enormt
mangfold
av pynt.

på, både de du har på konto, og de du tar deg råd til. Titusener dollar skifter eier daglig. Ikke rart forretningsstanden er vennlig.
I fru Shaws utmerkede lille
guide står følgende fem råd
for en som vil kaste seg ut i
shoppingeventyret:
1) Unngå shopping på dager med mange cruiseskip i
havna. Vi anbefaler lørdager
og mandager.
2) Vent med shopping til
«dekompresjonen» har satt
inn. På godt norsk betyr det:
vent til du er avslappet og uthvilt. Ikke løp og kjøp etter
landing.
3) Ta med deg kredittkortet ditt. Du kan komme til å
bruke mer penger enn du
hadde tenkt.
4) Vurder en runde med preshop.
Dette er en oppfordring til damer om å
sette igjen ektemaken i første omgang. Han kan da fortsette «dekompresjonen» til hun har sett over det totale tilbudet og plukket ut de tre-fire
butikkene som er førstevalget, skriver
fru Shaw. Hun mener nemlig fire butikker ligger på maks toleransegrense
for gjennomsnittsmannen. (Kanskje
litt i overkant, spør du oss.)
5) Dersom preshop ikke er mulig,
anbefaler hun et annet triks: vurder en
strålende lunsj på den varmeste tiden
på dagen i en av øyas mange luftkondisjonerte restauranter.
E-post: klaes.krog@vg.no

SIDEGATENE:
Her var det
fullt av egnet
kledebon for
temperaturer fra
28 grader og
oppover. Her var
det mulig å gjøre
gode kjøp på all
slags badetøy.

Florida
USA

Brasil

Karibia er for
mange drømmen om en hvit
palmestrand og
turkist hav. I
Phillipsburg slår
kanskje drømmen marerittaktige sprekker
ved at den lille
byen jevnlig
fylles opp av
tusenvis av
kjøpeglade
cruiseturister.
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DRØMMEN:

No

Minst i verden
med to
regjeringer

● Den underlige øya
St. Martin er
det minste
landområdet i verden
med to regjeringer. 41
kvadratkilometer er
nederlandske, og de
resterende 55 er franske.
Tvers over øya bukter
den gamle, nærmest
glemte grensen seg,
bare markert av noen
rustne skilt som ingen
lenger bryr seg om.
● I 350 år har de to
nasjonene levd i fredelig
sameksistens i Karibia
etter Concordia-traktaten
av 23. mars 1648, den
eldste traktaten i verden
som fortsatt er gyldig.
● Legenden vil ha det til
at delingen kom i stand
ved at man sendte en
nederlender og en

Venezuela

franskmann hver sin vei
rundt den nokså runde
øya. Der de startet og
møttes, ble grensens
ytterpunkt satt. At
franskmannen kom
lengst, skyldtes alkohol,
hevder onde tunger.
Uansett ble det slik at
sørsiden ble nederlandsk, mens franskmennene fikk nordsiden.
● Selv om euroen er
mynt på den ene siden
og man kan bruke guilders på den andre, er det
dollaren som råder begge steder. Det samme
gjelder det språklige.
Engelsk går overalt.
Men ellers hevder øyboerne at det snakkes noe
nær 80 forskjellige språk
blant de 74 000 innbyggerne.

