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Vi på LATA önskar alla våra medlemmar  
ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR 2017. 
 
Hoppas vi får ett bra år trots alla politiska moln framöver; Trumps oberäknelighet, blir Brexit 
”hård” eller ”mjuk” och kommer populismen att gå fram ytterligare i Europa. 
 
Men samtidigt ser vi hur turismen går starkt framåt och den trenden förväntas fortsätta. Såg 
just att Spanien tagit emot mer är 75 miljoner turister under 2016. För tio år sedan var 
siffran 55 miljoner en enorm ökning och annat än under de första trevande försöken under 
början av 50-talet med bussresor innan flyget revolutionerade resandet. 
 
Re LATA kommer vi inom kort att inbjuda till årsmöte, men tänkte redan ge en kort överblick 
av vad vi uträttat under det gångna året. 
 
Vårt årsmöte hölls den 26 jan. Ringa antal deltagare. Bättring! 
 
25 maj hölls workshop med El Salvadors ambassad, Costa Rica genom Target Marketing of 
Scandinavia och Lufthansa med Fredrik Stamborn. Middag och utbildning i latinamerikansk 
dans. 
 
7 juni deltog vi genom Bo Svanberg och Tim Åström i den utmärkta mässan Experience Latin 
America i London i regi av LATA UK. 
 
24 augusti var vi delsponsor i det synnerligen uppskattade arrangemanget ”Gringo Trails” 
med Peggy Vail. 142 deltagare. 
 
26 september undervisade undertecknad och Bo Svanberg på Schartau under en heldag i 
Latinamerikakunskap. 
 
Den 10 november deltog vi med 8 av våra latinamerikanska medlemmar i Travel News 
Market på Friends Arena. 
 
Vi fortsätter också att stödja ”våra” barn i Ecuador genom ”Creciendo Feliz” 
 
Vi arbetar nu med program för innevarande år. Peru ligger långt fram på listan och vi hoppas 
snart kunna sända ut inbjudan till samling kring detta land och övriga Sydamerika. 
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Nyheter från Peru kan därför vara av intresse. 
 
PERU toppar, som vanligt, listan över Latinamerikas 50 bästa restauranger.  
Etta ligger Central i Lima, två är Maido i samma stad. Astrid och Gastón också en Lima 
restaurang ligger på sjunde plats. 
Jordens bästa restauranger har också blivit utsedda och här kom Central på 7:e plats, Maido 
på 13:e och Astrid och Gastón på 30:e. 
Peru utsågs också för fjärde året till Latinamerikas bästa kulinariska land.  
Det peruanska köket, byggt på inhemska råvaror, signerat Gastón har ju blivit en världstrend. 
 
De som hörde på den oerhört populära ”Last Night of the Proms” konserten i Albert Hall i 
London med direktutsändning från ett flertal städer och med en åhörar- och sjungande skara 
av cirka 100.000 kunde inte undgå den stora stjärnan; tenoren peruanen Juan Diego Flórez, 
som väckte våldsamt jubel. 
 
Ett nytt motorvägsbygge på vägen söderut från Lima mot Ica har invigts. Detta beräknas 
sänka restiden ner till Paracas, Ballestas-öarna och Nazca- linjerna med mer än en timme.  
 
Uppe i norr har det intressanta museét i Chan-Chan, den största adobe byggnaden i 
Latinamerika, ytterligare expanderat och förbättrats vilket är ytterligare ett skäl till att 
besöka de upplevelserika, klassiska minnena här uppe. 
 
Colca canyon med sin fantastiska natur och sina kondorer kommer ytterligare att 
uppgradera sin infrastruktur. 
 
Finns mycket, mycket i underbara Peru, som jag en gång har utsett till jordens förnämsta 
turistland.  Förlåt, alla andra härliga länder, Ni är också fantastiska men.. 
 
För övrigt kan sägas att Sverige nu åter öppnar sin ambassad i Lima efter att den varit 
stängd sedan 2001, en händelse som väckte stor förvåning. Själv var jag då till och från 
konsult på UD rörande Latinamerikafrågor och den peruanske ambassadören bad mig 
intervenera, vilket jag inte hade någon möjlighet att göra. Men jag framförde det i mitt tycke 
idiotiska i att stänga ambassaden i ett så viktigt land som Peru. Fick senare medhåll bl. från 
handelsministern, som ansåg att regeringen visade för litet intresse för Latinamerika. 
Några år senare var jag på Perus ambassad för ett möte med ambassadören. Jag väntade, 
men han kom inte. Efter någon timme ringde han och meddelade att han inte kunde 
komma, ambassaden hade stängts med omedelbar verkan. 
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Men nu är allt åter normalt mellan Sverige och Peru och det var med glädje jag deltog i 
mötet den 9 november 2016 på UD med bl.a Perus ambassadör och svenske 
handelsministern, då ambassadöppnandet i Lima blev officiellt. 
 
Glad nyhet i Argentina  
Meddelar just att regeringen beslutat att man under året kommer att ge turister rätt att 
återkräva moms på hotelluppehåll med frukost. Detta kommer att förbilliga hotellpriserna 
med 18-21 % över hela landet utom i skattefria Ushuaia. 
 
A propå Argentina kollade jag i dagarna en bok om Eldslandet, som jag, 1968,  fick av Dr. 
Anna Nordenskjöld, dotter till polarfararen och professorn Otto Nordenskjöld.  
Hon och hennes man Dr. Berg kom till mig och bad mig i all hast ordna en resa till Anarktis, 
vilket inte var så vanligt på den tiden. 
Jag lyckades och när de kom hem erhöll jag boken som tack tillsammans med ett brev, vari 
de beskrev resan till Antarktis. De var de enda turisterna överhuvudtaget där. De reste ut 
med vetenskapsmän och tillbringade tiden  med dem. Ingen organiserad turism fanns. 
Några år senare var jag i Ushuaia och när jag checkade in på hotellet med gruppen kom 
plötsligt en gammal man fram från kontoret bakom receptionen. 
Han sa ” Förlåt, men språkar Ni svenska?” Ja”, svarade jag, ”vi talar svenska”. 
”Jag har inte hört det på många, många år” sa han. Min far arbetade med Otto Nordenskjöld 
på hans resa i Antarktis och lärde sig svenska, som vi barn sedan också lärde lite av”. 
Vi blandade svenska med spanska i våra samtal under dagarna i Ushuaia. 
Resor ger intressanta möten! 
 
 
Metropolitan Touring  
Slår att slag för det säregna Hato La Aurora som är ett vidsträckt låglands/vattenområde i 
Venezuela och östra Colombia med en fantastisk natur. Hato påminner om Pantanál i 
Brasilien och Paraguay. 
 
Metropolitans aktieägare och styrelseordförande Roque Sevilla, en banbrytare inom 
naturturism och hållbarhet, medlem av WWF; s internationella styrelse, mångårig kämpe för 
indianernas rättigheter, erhöll det prestigefyllda Pure Life Experience-priset för 2016. Roque 
Sevillas senaste skapelse är det helt unika Mahspi Lodge i Mahspi-reservatet i Ecuador. Gå 
gärna in och kolla på hemsidan. www.mahspilodge.com 
 
 
I Brasilien verkar en annan välkänd profil inom natur och hållbarhet; André von Thuronyi, 
som har Pantanal Explorer och sina två lodger Pousada de Parque och Pousada Araras Lodge  
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och arbetat i mer än trettio år med det vilda. André har koncentrerat sig på bevarandet av 
de stora araras - papegojorna och manvargen, båda arterna utrotningshotade och följer 
också intensivt jätteuttrarna. Men han älskar allt levande i naturen.  
Han är av ungersk adlig härkomst och buddist. Vi har tillbringat många fina dagar i Pantanal 
tillsammans. Jag minns när en stor anakonda hade tagit flera av hans kycklingar. Plötsligt 
kom man på anakondan. En av hans anställda drog genast fram pistolen och skulle skjuta, 
men André hindrade honom. 
”Kom ihåg, det här är hans hem, vi är inkräktarna, skjut inte ”. Den anställde trodde inte sina 
öron. ”Han har ju tagit hönorna från Dig och kommer att fortsätta så”. André insisterade och 
till slut sa den anställde” Du är galen André, jag slutar” och så red han därifrån. 
En av våra resenärer på Araras Lodge berättade för mig att han och hans fru inte kunde 
komma ut från sitt rum på morgonen. Något spärrade dörren från utsidan. 
Tittade ut genom fönstret och såg att en kajman hade lagt sig ro just där. 
Han fick kliva ut genom fönstret och ge kajmanen en lätt spark, så att han gav sig iväg. Så 
kunde frun öppna dörren och komma ut. Vildmark! 
 
 
Finnair har just meddelat att de öppnar en linje mellan Helsingfors och Puerto Vallarta från 
november 2017 till mars 2018 med avgång på söndagar. 
BS hade möte med Mexicos turistchef i London Sr.Vincente Salas och Sr. Villasenor från 
Puerto Vallarta utan att detta nämndes. 
 
TripAdvisors Travellers´ Choice har utsett jordens bästa hotell. 
Vann gjorde Aria Hotel i Budapest. 
Bästa Latinamerikahotell blev  
Tulemar Bungalows & Villas Punta Arenas Costa Rica. 
 
 
Mer om Latinamerika och allt vad som kan upplevas där får Ni genom att besöka våra 
arrangemang och vår websida. 
Vi återkommer! 
 
Till dess 
Bästa LATA-saludos 
 
Lalle Btz/ Bosse S. 
 
 
 


