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Hola, alla LATA-medlemmar, 

Så är vi åter i jobbet efter, som jag hoppas, en lika stålande sommar som jag haft. Småland 
har visat sig från sin allra vackraste sida med sol, bad, värme, väl mycket avsaknad av regn.. 
Det har varit vattenbrist på Öland och i östra Småland och skogsbränder har flammat upp 
här och där.  

Hoppas att Ni alla har samlat kraft inför det kommande arbetsåret. 

I ”vårt” Latinamerika har stora kraftsamlingar gjorts under de senaste månaderna. 

I COLOMBIA har fredsavtal slutits mellan regeringen och FARC-gerillan efter mer än 50 års 
stridigheter.  Den 25 augusti tecknades en ” slutlig, fullständig och definitiv 
överenskommelse”. Det är en from förhoppning att detta avtal kan hålla och att landet kan 
inleda en fredlig epok. Dock återstår att uppnå fred med den andra gerilla-organisationen 
ELN, som tycks trappa upp sina aktiviteter.  

Vidare har en historisk dom avkunnats, där embera-folket i nordvästra delen av landet 
tillerkänns rätten tills sina urgamla markområden. Detta innebär att folk som flytt undan 
stridigheterna nu kan återvända till sin egen mark och att gruvprospektering avbrutits.  

Vi önskar all lycka till för det vackra och intressanta Colombia. 

 

En som också kämpat en ojämn kamp är BRASILIENS numera ex-president Dilma Rousseff, 
som avsattes av senaten den 31 augusti p g a  att ha brutit budget-lagar och misstänkt 
korruption inom oljebolagsjätten Petrobras. Den brasilianska politiken är inte känd för att 
vara transparent och efterträdaren har sannolikt också något på sitt samvete. Just idag har 
man så avsatt parlamentets talman för undanhållande av hemliga bankkonton i Schweiz… 
Fortsättning lär följa 

Brasiliens ekonomi är ju i brant nedåtgående spiral, råvarupriserna faller och OS kostade 
enorma summor. Det är kanske därför som just Latinamerika faller i turiststatistiken för den 
gångna sommaren. 
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WT&TC,World Travel & Tourist Councils 
 siffror pekar på generell uppgång med 3,1 % för 2016 inom turismen. Tyngdpunkten ligger 
på Asien och Afrika. Europa ökar 2,25% medan Latinamerika beräknas falla med 0,9%. Det är 
framför allt negativa siffror från Brasilien, som drar ner området. 
 
I BOLIVIA 
 har den biträdande inrikesminister Illanes kidnappats och mördats av strejkande 
gruvarbetare. Tre fackföreningsledare har gripits för mordet. Inte lätt att vara politiker i 
Latinamerika. 
 

Några trevligare nyheter; 

I ECUADOR 
har nu Cotopaxis Nationalpark öppnats för turister. Faran är över efter det stora 
vulkanutbrottet 2015. 
Vår medlem METROPOLITAN TOURING meddelar att deras boutique-hotel Hotel Gangotena i 
Quito erhållit Travel Awards pris som ”Best city hotel in Southamerica” och också magasinet 
Travel & Leisure´s  award som bästa boutique hotel i Central och Sydamerika. 

Dessutom erhöll också Metropolitan- ägda Finch Bay Eco Hotel på Galápagos Travel Awards 
pris för ” Leading Green Hotel in South America”. 

Grattis Metropolitan Touring ! 

COSTA RICA  
är mest känt för sina naturupplevelser, men det visar sig att man i södra delen av landet i 
Disquia-delat har ett kulturellt världsarv. En märklig samling av stenklot med en diameter 
mellan 0,75  till 2,5 meter med inskriptioner. Vad de symboliserar och när de framställdes 
vilar i ett dunkel. De har bevarats p g a att de täcks av lager med lera, som nu avlägsnats.  
 
I  PERU 
 firar vår medlem Lima Tours 60 års jubileum. Undertecknad har under 50 år samarbetet 
med Lima Tours och är gammal god vän med Arrarte-familjen som startade bolaget och som 
fortfarande sitter i ledningen. 
 
CUBA 
En historisk landning gjordes på Santa Claras flygplats i den 31 augusti. Jet Blues plan från 
Fort Lauderdale i Miami tog mark som den första kommersiella flygningen mellan USA och 
Kuba på 55 år. Nu kommer flyget mellan de båda länderna att ta fart. 
 
MEXICOS 
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Omåttligt populäre sentimentale  ”smörsångare” Juan Gabriel har avlidit. Juan Gabriel var 
känd över hela den spansktalande världen för sina sånger. Han skrev ballader, folksånger 
som ”rancheras” och romantiska ”boleros”. Han sålde över 100 miljoner album och gjorde 
15 000 föreställningar i sitt 66-åriga liv. Miljoner fans över hela Latinamerika sörjer honom. 
 
 
ARGENTINA  
skall starta turistresor med flyg till Antarktis 2018. Det argentinska flygvapnets bolag LADE 
skall trafikera den argentinska vetenskapliga basen Marambio, där landningsbanan skall 
byggas ut och LADE skall förses med lämpliga turbo jet plan. 
Högintressant flyg har också etablerats mellan Punta Arenas i Chile och Ushuaia på 
Eldslandet i södra Argentina. 

Turismen ökar alltmer här nere i de södra delarna och Ushuaia kommer att väsentligt bygga 
ut sin hamn för att kunna ta emot flera och större kryssningsbåtar under sommarsäsongen 
då Antarktis-resorna dominerar.  

Just nu på våren är det den bästa tiden att besöka Patagonien med bl.a nationalparken 
Torres del Paine. 

LATA  
var medarrangör till Peggy Vails framträdande på Norra Latin den 24 augusti med sin 
tankeväckande film Gringo Trails om hur turismen kan gå fel om man inte arbetar 
långsiktigt. De många åhörarna blev säkerligen tagna av filmens budskap och diskussionen 
med Peggy Vail blev intensiv. En intressant och nyttig kväll. 

 

Kommande aktiviteter: 

Framför oss har vi nu följande event som våra medlemmar fått inbjudningar till; 

TRAVEL NEWS MARKET den 10 november på Friends Arena kl. 12.00 -01.00. 

 

TILLBAKABLICKAR… 

När jag tänker tillbaka på min resor under 50 år i Sydamerika har givetvis mycket förändrats.  

Bl.a. bodde jag alltid på Gran Bolívar Hotel i Lima, landet första lyxhotell, beläget vid 
Frihetsplatsen mitt i centrum. På den tiden skulle ingen kunna tänka sig att bo ute i 
förorterna. Det var antingen Gran Bolívar eller Crillón, några kvarter längre ner på Avenida 
Nicolás de Piérola som gällde. Maten var utsökt och Bar Colonial serverar fortfarande Perus 
och Sydamerikas bästa pisco sours. Senare blev centrum alltför ”kriminaliserat” och under 
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Sendero Luminoso-tiden på 1980-talet kändes osäkerheten så stor att turismen flyttades ut 
till Miraflores och San Isidro, som numera har utmärkta hotell och turistfaciliteter. 

Gran Bolivar var och är ett legendariskt hotell, byggt 1924, sedan 1972 ett officiellt 
nationalmonument. Här installerades de första hissarna i landet, de första radioprogrammen 
sändes härifrån liksom den första text-sändningen på TV 1954. 

Otaliga är de ”kändisar” som bott här, allt från president de Gaulle, den japanske kejsaren 
Akihito, Nixon, Bob Kennedy till författare som Ernest Hemingway, William Faulkner och 
Pablo Neruda och de stora tjurfäktarna Manolete och Dominguin. 

Härifrån blev Rolling Stones utkastade efter dåligt uppförande. Något som de några dagar 
tidigare blivit från Hotell Crillón!  Ava Gardner blev så betagen och berusad av de utmärkta 
pisco sours som Bar Colonial serverade att hon uppförde en uppmärksammad sensuell dans i 
baren. Senare gick hon runt i korridorerna iklädd genomskinligt nattlinne till många gästers 
behag och obehag. Orson Wells säges ha druckit 42 pisco sours under en ” blöt” natt i baren. 

Själv har jag upplevt flera minnesvärda vistelser här, vilka jag kanske kan återkomma till i 
kommande newsletter. 

Nu önskar vi alla en lyckosam höstsäsong 

På återhörande 

Med bästa LATA-saludos 

Lalle Btz/Bosse S. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 


