
Relax på Tobago efter karneval på Trinidad
Karneval-ånden er over Trinidad. Rent faktisk startede den allerede sidste sommer, da forberedelserne til de enorme
karnevalsfester gik i gang. De store bands lancerede sine kostumer med modevisningsagtige show, flotte kreationer, modeller
og celebrities, hvorefter træningen tog sin begyndelse. Det betød, at samtlige fitnesscentre har været konstant fuldbookede
lige siden!

Karnevalsfesterne finder sted overalt fra lige efter Julen, hvor de såkaldte all-inclusive-arrangementer, Breakfast-parties, celebrity-parties
og gængse aftenfester, florerer overalt. 

Det egentlige karneval finder sted i februar, nærmere bestemt 10-11 februar (mandag og tirsdag), men for alle tilrejsende gælder,
at hotellerne markedsfører pakker medminimum fem overnatninger, idet optakten til de to dage starter allerede fredag med kåring af Soca
Monarch. Sidste år vandt Soca-kongen af alle, Machel Montano, begge Soca-konkurrencer efter, at han ikke havde deltaget i nogle år. Det
er en fest, der tager sin begyndelse ved-10 tiden om aftenen og varer til ved 7-tiden den følgende morgen. Lørdag er
det Kids Karneval, og om aftenen har man kåring af bedste Steelband på den store scene på Queens Park Savannah, en af verdens
største rundkørsler. 

Herefter starter alle all-inclusive-parties med mad og drikke inkluderet i billetprisen. Den største festfinder sted hos Brian Lara, verdens
bedste cricketspiller, der sidste år lagde lokaliteter til en fest med over 3.000 deltagere. Arrangementet bød bla. på en lodtrækning, hvor
hovedpræmien var en bil i luksusklassen.

Søndag aften er det tid for festilighetene med J'ouvert, hvor publikum kan købe sig ind til diverse bands, hvoraf Cocoa Devils er det store
trækplaster.Her skal man kun have tøj på, som man er indstillet på at kassere efterarrangementet, idet der kastes med maling, chokolade
og farver.

Alle møder frem færdigt udklædte på de forskellige mødepladser med armbånd, der fortæller, hvilket band man skal følge. Armbåndet giver
deltagernefri bar og morgenmad, idet festen starter ved 2-tiden natten mellem søndag og mandag. Ved 7-tiden, når solen er stået op,
vandrer man hjemover til sit hotel ogfår sig et tiltrængt bad, inden mandagskostumet med nyt armbånd iføres – og så er det ellers ud i
gaderne igen, hvor festen ruller videre til fortsatte soca-rytmer.

De, som er rigtigt gode og ikke mindst udholdende,tager med til efterfesten ved 20-tiden og fortsætter, nårtirsdagskostumet, the grand
costume, tages i anvendelse. Og udstyret med tirsdagsarmbåndet ogtilhørende madbilletter danses, ristes og festes fram til kl. 7 eller 8,
hvorefter man kan coole fuldstændig resten af ugen. 

Og hvor slapper man bedst af efter nogle hektiske døgn?   Svaret er selvsagt: Tobago!

Flyene begynder at transportere karnevals-deltagerne til Tobago onsdag morgen omkring kl. 5, hvor stranden indtages, mens solen nydes.

De, som strækker opholdet nogle dage, kan være med til Dwight Yorke Beach-party om lørdagen – som er én lang fest på Pigeon Point-
stranden til den lyse morgen næste dag. 

’Karneval på Trinidad er verdens bedste fest, du nogensinde har været med på’, vil vi vove at påstå. Den skal bare opleves. ’Men pas på, du
ikke bliver bidt af karnevals-basillen og vil med igen år efter år,’ siger Chrstine Engen, Trinidad & Tobago’s turistchef i Norden og Baltikum.

Karnevalsrejse? Check Nyhavn Rejser på www.nyhavn.dk
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Trinidad & Tobago er med sin forsigtige tilgang til turisme, en af de sidste uspolerede caribiske destinationer. Øerne ligger i den sydøstlige
region af Caribien, med Trinidad som den livlige hovedø og storbyen Port of Spain, mens Tobago er indbegrebet af en caribisk ø, med afsides
beliggende strande, maleriske landsbyer og charmerende små hoteller. Se mere på www.gotrinidadtobago.dk eller tilmeld dig til vor
facebookside http://www.facebook.com/GoTrinidadTobago


