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INFÖR VASALOPPET
Trefaldige mästaren tipsar 
om hur du laddar rätt

AFFÄRER OCH FOTBOLL
BEST WESTERN Kalmarsund  
Hotell lockar många olika gäster

ANVÄNDBARA POÄNG
Byt dina BEST WESTERN-
poäng mot prylar, resor m m

Réunion
Följ med till en Avatarvärld på riktigt!
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Resa

RÉUNION
Följ med till äventyrens ö, belägen cirka 800 km öster om  
Madagaskar.  Här får du uppleva en  Avatarvärld på riktigt …

Text: Malin Ståhl Hefvelin   Foto: IRT Photo
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När helikoptern dundrar fram över ön och gör en berg-
och-dalbanedykning ner i en grönskande ravin sitter hjär-
tat strax bakom tungan och mina knogar vitnar. Utan för-
varning har vi plötsligt ett brusande vattenfall bredvid oss, 
det stänker på vindrutan. Några minuter senare flyger vi över 
en vulkan med helikopterns skugga som en tyst följeslagare 
nere i kratern, innan vi vänder tillbaka ut mot kusten. 

Ön Réunion är en Avatarvärld på riktigt, men det är först 
när jag står med bägge fötterna på jorden igen som jag verk-
ligen kan uppskatta dess storslagna scenografi. 

Flygturer i all ära, med en hyrbil har man hela den cirkel-
runda ön i sin hand. Vi börjar vår bilfärd i huvudstaden St 
Denis och kör inåt land. Klippväggarna hänger bokstavli-
gen över den slingriga vägen på många ställen, det droppar 
och porlar ur grönskan ner på biltaket. Det är inte konstigt 
att Réunion är så frodigt, här faller sju meter regn per år. 

Réunions inre består av tre cirques, stora grönskande 
kratrar kantade av taggiga berg. Charmiga byn Hell-Bourg 
balanserar högt uppe på kanten till Cirque de Salazie. Den 
gamla kurorten hade sin blomstringstid runt 1850-talet. 
Här finns idag flera familjedrivna pensionat där vandrare kan 
stanna över natten innan de fortsätter till nästa by. Men det 
gäller att vara morgonpigg, berättar Madeleine Parisot som 
driver pensionat Parisot och själv är en van vandrare.

– Vid lunchtid börjar ofta molnen rulla in. Det kan vara 
farligt att gå på lederna längs bergskammarna när sikten är 
dålig, så då åker vi till stranden och badar istället.

400 rattvridningar senare är vi tillbaka nere vid kusten 
och fortsätter vår resa medsols runt ön. De geometriska ra-
derna av sockerrör längs vägen påminner om att Réunion 
är ett paradis skapat av människan. För ett par hundra år se-
dan var ön obebodd, borträknat några enstaka pirater. När 
Frankrike ockuperade ön skeppades slavar från Östafrika 
för att sköta sockerrörsplantagerna som idag är en av öns 
viktigaste inkomstkällor. 

 
I söder ligger den aktiva vulkanen La Fournaise. Vägen 
går rakt igenom den stelnade lavafloden, drygt sju kilometer 
bred har den tryckt sig nedför bergssidan för att slutligen 
landa i Indiska oceanen. Trots att det är nästan två år sedan 
det senaste utbrottet är lavan fortfarande så varm att mina 
skosulor mjuknar när jag kliver på de svarta stenhögarna. 
Det sägs att man kan koka ägg i de små hålorna i lavan, men 
vi har tyvärr inga med oss. 

Vi gasar vidare mot vulkanens topp. På tusen meters 
höjd betar kor och getter i ett bördigt öppet landskap. Natu-
ren ändrar skepnad här oftare än jag hinner säga Eyjafjal-
lajökul. Plötsligt åker vi genom en tät granskog med mossig 
mark. Ännu högre upp korsar vi savannliknande slätter 

» Ön Réunion är en Avatarvärld på riktigt, 
men det är först när jag står med bägge  
fötterna på jorden igen som jag verkligen 
kan uppskatta dess storslagna scenografi.« 
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med knähöga, torra barrbuskar där luften är sval och ulliga 
molntussar driver fram lågt över marken. 

I vulkanen kan ingen höra dig skrika. Efter påfyllning av 
vätska och godis i vulkanbutiken på två tusen meters höjd 
påbörjar vi en vandring genom vulkanen Piton de Fournai-
ses inre ökenlandskap. Det tar drygt fyra timmar att vandra 
fram till huvudkratern och tillbaka. Tystnaden är genom-
trängande och det känns som om vi är fullständigt ensam-
ma i hela världen där vi pulsar i den askblandade sanden. 

På väg tillbaka till kusten stannar vi för lunch på L’auberge 
du Volcan i Bourg-Murat. Madame Olivier har drivit sitt 
värdshus i vulkanens skugga i snart 40 år. Maten serveras 
på stora fat, vi lägger för oss av gratinerat palmhjärta och 
kryddstarka grytor med fisk, kyckling och get.

Réunions västra kust är den mest solsäkra, här ligger 
badorterna på rad. I St Paul är stranden svart och havet slår 
vilt mot klipporna. Boucan-Cannot lockar det vackra folket 
med strandpromenad och nattklubbar och St Giles les 
Bains bjuder på ett skyddande rev och Réunions längsta 
sandstrand. 

En kväll i Boucan-Cannot utspelar sig inte sällan på en av 
ortens många karaokebarer – smäktande franska ballader 
varvas med kreolska slagdängor när gästerna själv får välja. 
Den enda vi känner till i låtlistan är Europes The final count-
down, så vi river av det nordiska bidraget till Réunions mu-
sikscen och fortsätter sedan vidare till tonerna av rytmiska 
trummor ut i den ljumma, rommarinerade natten. 

» En kväll i Boucan-
Cannot utspelar  
sig inte sällan på  
en av ortens många  
karaokebarer –  
smäktande franska 
ballader varvas  
med kreolska slag-
dängor när gästerna 
själv får välja.«

BEST WESTERN Le Saint Denis
2 rue Doret, 97461 Saint-Denis 
www.bestwestern-hotel-lestdenis.com


