
  

 
Iberias nya rutt till Managua: Det senaste avsnittet i 

Nicaraguas framgångshistoria 

 

Iberia har annonserat att man kommer att flyga tre gånger i veckan till Managua 

från Madrid från och med 01 oktober 2018. Linjen kommer att operera non-stop 

från Nicaraguas huvudstad till sin spanska motsvarighet med ett stopp i 

Guatemala City från Madrid till Managua. Den fullständiga tidtabellen kommer 

att vara:  
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Detta följer hack i häl på publiceringen av UNWTO: s lista över de tio snabbast 

växande destinationerna där Nicaragua placerar sig på åttonde plats1, den 

högsta av något centralamerikanskt land (och den enda bland de 10 bästa), med 

totalt 1,5 miljoner besökare år 2016 och en nuvarande tillväxttakt på 28,4% 

under 2017. 

 

Nyheterna följer också ett flertal andra positiva utvecklingar i år, bland annat 

tillkännagivandet i april att Nicaragua är det säkraste landet för besökare i 

Centralamerika och det näst säkraste i Latinamerika2; besöket i augusti i år av 

den unga och högt ansedda Vd:n för Globalia Group, Javier Hidalgo, som äger 

varumärken av världsklass (bland annat flygbolaget Air Europa) där han 

bekräftade sitt intresse för landet; och Latin America Travel Association Award 

för ”Hållbar och Ansvarfull  Turism” vid mässan ”Experience Latin America” i 

London i juni 2017. 

____________ 
 

1 Källa: UNWTO World Tourism Highlights: 

http://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419029 
2 Källa: World Economic Forum “The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017”: 

https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2017 

 

http://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419029
https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2017


  

 

Allt sammantaget; det är tid nu att börja sälja Centralamerikas säkraste och 

snabbast växande destination, hemvist för sjöar, över 20 aktiva vulkaner och 

7% av världens biologiska mångfald, de äldsta koloniala städerna i Latinamerika 

och ett helt unikt, autentiskt och orört kulturarv som väntar på att upptäckas. 

 

Med detta i åtanke är alla bransch-, media- och andra besökare inbjudna att 

besöka Nicaragua på monter LA370 på World Travel Market 2017. 

Få förstahandsinformation om detta världsklassresmål från delegationen som 

leds av vice ambassadör Ricardo Carioni och ett antal ledare från den privata 

sektorn och för att njuta av hållbart, organiskt och etiskt producerad 

choklad, kaffe, rom och mer, men också kulturella föreställningar. Samt 

öppnandet av den amerikanska paviljongen klockan 15.00 måndagen den 06te 

november övervakad av Hennes Excellens Guisell Morales-Echaverry, Nicaraguas 

Ambassadör i Storbritannien. 

 

Ambassadören kommer också att hålla en särskild presskonferens med titeln 

"Hållbar turism i Nicaragua: Ett decennium av utmaningar och framgångar" som 

fokuserar på de researrangörer och resebyråer som idag arbetar för och med 

hållbar turism i Nicaragua. Detta kommer att äga rum från kl. 14.30 till 16.00, 

tisdagen den 07nde november, North Gallery, Hall 7, World Travel Market, ExCeL 

London, E16 1XL. 

 

SLUT 

 

För mer information om Nicaraguas utveckling/aktiviteter inom dessa områden 

eller för att ordna utbildning eller ett möte, tveka inte att kontakta 

tim@brandinglatinamerica.com 

Om Nicaragua 

 

Nicaragua, som ligger i Centralamerika gränsar i söder till Costa Rica och i norr 

till Honduras, är det säkraste landet i Latinamerika enligt FN: s statistik och 

anses vara den mest spirande destinationen i regionen. 

 

Med en yta något större än England och med bra kommunikationer, är landet är 

lätt att täcka på en kortare. resa och kan skryta med över 20 aktiva vulkaner, 

7% av världens biologiska mångfald, tillgång till både Stilla havet och Atlanten, 

de äldsta koloniala städerna i Amerika och ett landskap 

med frodiga regnskogar, svalt högland, idylliska stränder, charmiga 

städer, och mycket mer, alltid inom räckhåll. 

 

Landet lockar också besökare med en helt unik kultur, formad av historia, 

geografi och sina innevånare. Det är en oupptäckt, autentisk, säker och vacker 

destination. 

 



  

 

Nicaraguas besökare kommer att förälska sig i landet och dess innevånare och 

upplevelsen kommer att leva kvar med dem för alltid. 

 

För ett smakprov, som vi är säkra på kommer att få dig att vilja ha mer, följ 

@visitanicaragua på Instagram, @VisitNicaragua på Twitter och besök Nicaragua 

på Facebook. 


