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līdz mūsdienām.  Tolaik lielās cīņas 
tika izkarotas ne tikai ar pirātiem, 
bet arī starp frančiem un angļiem. 
Ieceļotāju karakuģu armādas, vie-
na ar otru cīnoties, iekarojušas salu 
septiņas reizes! 

Ir iespēja bez maksas braukt ar 
katamarānu (10.). Pirmo tūri vei-
cam kopā ar instruktoru, bet visas 
nākamās – divatā ar Normundu. 
Ja viņš nebiedētu mani ar saviem 
jociņiem – «Ai, es netieku galā ar 
virvēm!» vai «Ui, ui, tūliņ grim-
sim!» –, Karību jūras valdzinājums 
būtu bijis vēl lielāks!

Paradīzes dabas skati
Ekskursijās pa salu iespējams 

atklāt vai visu, ko mežos un kal-
nu ielokos slēpj zaļā un gleznainā 
Sentlūsijas zeme. Katrā vietā, kur 
ceļmalā atklājas skaists skats, 
pulcējas vietējie iedzīvotāji, lai 
dažādi izklaidētu tūristus un, pro-
tams, izmangotu arī kādu naudiņu. 
Pavisam nerunīgais čūsku dīdītājs 
(5.) piemīlīgā smaidā atplaukst 
tikai tad, kad vēro manu patieso 
izbīli – viņš bez garām runām ap-

liek čūsku man ap kaklu! Bet pēc šī 
piedzīvojuma esmu mainīju savas 
domas par čūskām: tās ir diezgan 
inteliģentas, maigas un turklāt patī-
kami siltas radības!

Slavenais dimantu ūdenskritums 
Tropisko augu botāniskajā dārzā 
(6.) internetā redzētajās bildēs šķi-
ta daudz augstāks! Taču skaists un 
romantisks gan tas ir. 

Ja kāds tūrists savulaik nebūtu 
iekāpis vienā no Drive-in-vulcano 
verdošajām dubļu peļķēm un ap-
dedzinājies, tad tagad būtu iespē-
ja izpētīt šo vulkāna viduci tuvāk. 
Vērojam skatu no droša attāluma 
(7.). Vulkāna aktivitāte tiek pastā-
vīgi uzmanīta... Iespējams, pēc kā-
diem simts gadiem tas savā kalna 
galā sadomās sarīkot izvirdumu. 
Bet pagaidām droši varam apskatīt 
pēc sēra dvakojošos un biedējošos 
dūmu mutuļus.

 Ja kāds jautā – kas ir salas 
simbols –, atbilde skan: Lielais 
Pitons un Mazais Pitons (12.) Divi 
majestātiski kalni, kas savulaik pi-
rātiem un jūras ceļotājiem, bet ta-
gad visiem salas viesiem nemaldīgi 
vēsta – lūk, skaistā Sentlūsija! Tās 

simbols ir arī džindžera (latviski ne 
tik skanīgi – ingvera) zieds (11.).

No pressure – no 
problem!**

Strādājot ar klientiem bankā, 
esmu pieradusi pie saskarsmes ar 
dažādiem cilvēkiem un pieklājības 
frāzēm, bet šeit tas viss mani pa-
tiešām nogurdina. Kā jūtaties? Kā 
varu palīdzēt? Jauku dienu... Šie 
pilnīgi katra sastaptā kūrorta darbi-
nieka jautājumi var padarīt nedaudz 
nervozu jebkuru ziemeļnieku. Jutu, 
ka smaids sejā nepāriet ne mirkli, 
jo jāatbild taču ar to pašu! Labs 
iepriecinājums šajā pieklājības 
jūrā bija – patiesums. Ieskatoties 
acīs jautātājam, redzu, jā, viņš to 
tiešām domājis tikai man vienai. 
Turklāt ievēroju, ka apkalpojošais 
personāls savus daudzos klientus 
atceras vaigā un nākamajā reizē uz-
runā vārdā! Kā man iepaticies šeit 
bieži dzirdētais teiciens – no pres-
sure, no problem! To paņemšu līdzi 
uz mājām, tāpat kā krastā atrastos 
gliemežvākus un tirgū pirkto ugunī-

gi stipro un saldeno rumu.  
Vairāk par raksturīgo Sentlūsijai, 

vēstures faktus un datus par salā 
sastaptajiem cilvēkiem un vēl kādu 
romantisku un īpašu salas valdzi-
nājumu lasi žurnālā Čemodāns.
* Izbaudiet romantiku! (Angļu val.)

** Nav spiediena, nav problēmas! (Angļu val.)

1.

vietējie savus namus krāso 
košās krāsās. Lai eiropietis 
tiktu uz salu, astoņas stundas 
jālido pāri okeānam! 

Salā ir aptuveni 168 tūkstoši ie-
dzīvotāju, oficiālā ir angļu valoda. 

Kopš deviņpadsmitā gadsimta 
Sentlūsija bijusi Lielbritānijas pa-
kļautībā un tikai 1979. gadā iegu-
vusi neatkarību. Kaut arī salu no 
visām pusēm apskalo jūras veltēm 
bagāti ūdeņi, galvenā eksportpre-
ce tomēr ir banāni – nelieli un ļoti 
saldi.

Liels, balts limuzīns
Izkāpjot no Virgin Atlantic lainera 

Sentlūsijas lidostā, karstuma vilnis 
burtiski atsit atpakaļ pie lidmašī-
nas durvīm. Plus trīsdesmit grādu! 
Un saule tik spilgta, kā pie mums 
Latvijā ap Jāņiem! Pie oktobra bei-
gu vēsuma pieradušiem latviešiem 

tā ir ļoti patīka-
ma pārmaiņa.

Cilvēku drūzma lidostā liecina, 
ka sala ir patiesi iemīļota atpūtas 
vieta. Sameklējuši piestātni, kur 
jāgaida Sandals kūrortu klientiem 
īpaši rezervēto autobusu, atkal 
esam patīkami pārsteigti – mūs, 
tikai mūs ar Normundu un IEVAS 
žurnālisti Artu sagaida liels, balts 
limuzīns (1.)! 

Mūs uzņem ar patiesi viesmīlī-
giem smaidiem. Pavada līdz apar-
tamenta durvīm un novēl brīniš-
ķīgas brīvdienas. Atveram franču 
tipa balkonu, ļaujam telpā ieplūst 

kūrorta klusinātajiem 
trokšņiem, atpūtnieku 
smiekliem, maigai 
mūzikai, vējam un 
Karību jūras šalkoņai. 
Jā, tas viss ir redzams 
un sajūtams, vien stā-

vot pie mūsu aparta-
menta lielā loga (2.).

Kūrorta 
valdzinājums

Sentlūsijas salā ir trīs Sandals 
kūrorti. Tieši jūras krastā  (8.) 
tie atrodas dažu desmitu minūšu 
brauciena attālumā cits no cita, ne-
tālu no salas galvaspilsētas Kastri. 
Ja esi viena kūrorta kliente, tu vari 
bez maksas ar īpašu busiņu doties 
atpūsties arī uz pārējiem diviem: 
ieturēt maltīti un pasūtīt dzērienus, 
baudīt atrakcijas, vakara program-
mas un vakarā atkal atgriezties sa-
vos apartamentos. 

Pirmajās dienās iepazīstam to, 
kas tiek piedāvāts mūsu kūrortā. 
Golfa laukumu gan neiespēlējam, 
toties trenažieru zālē iemēģinām 

dažādos rīkus un ieturam maltītes 
katrreiz citā restorānā. Pie basei-
niem – bāri (3.), kuros plaša kok-
teiļu izvēle. Visos restorānos ūdeni 
pasniedz tumsnēji zilās glāzēs (9.). 
Tajās viesmīlis ieslīdina arī pa kā-
dam ledus gabaliņam.

Mums – īpašajiem kūrorta vie-
siem – piedāvā izbaudīt SPA kūri. 
Enjoy romantic* – laipni aicina 
SPA centra vadītāja Karena (4.). 
Vispirms katrā plaukstā sajūtu pa 
sasildītam akmenim, bet pēc ma-
sāžas ar dažādām aromātiskajām 
eļļām viens vēss, gandrīz ledus-
auksts akmens pārsteidz tieši uz 
pieres. Dvielīši, ērtas čībiņas, mīksti 
peldmēteļi, silta tēja vai vēss ūdens 
malks no skaistas glāzes, kosmeto-
loga konsultācija un speciāli manai 
ādai izmeklēti kosmētikas sērijas 
produkti... Nekādi nespēju turēties 
pretī kārdinājumam un nopērku 
ķermeņa kopšanas līdzekļus par 
neprātīgi augstu cenu! 

Sandals Grande kļūst par otru 
mūsu visvairāk iecienīto kūrortu. 
Pigailendas dēļ. Pirātu laikā kal-
nā bija ierīkots angļu aizsardzības 
forts, kuru drupas saglabājušās arī 

Lai eiropietis 
tiktu uz salu, astoņas 

stundas jālido pāri 
okeānam! 
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