
 

Saknar du att få träffa leverantörerna, specialisterna som hjälper till att skapa oförglömliga 
upplevelser för dina kunder? Saknar du att få bli uppdaterad och få den senaste informationen? 
Saknar du mässorna och mötena? Eller kanske du bara behöver uppdatera dig på några av planetens 
mest spännande resmål och kanske hitta en ny partner. Situationen vi befinner oss i nu gör det inte 
enklare, men vi försöker i alla fall göra det enklare. LATA-Nordic introducerar Digital Matchmaking 
där ni kan få träffa våra spännande medlemmar i alla fall digitalt. 

Så här enkelt är det: Välj ut den eller de som ni vill träffa digitalt. Kontakta dem på den email adress 
som anges vid varje respektive företag och kom överens om den tid som passar er bäst. Från och 
med nu till och med 20nde november så är de beredda att trotsa tidsskillnader och andra utmaningar 
och möta er på en digital plattform.  

 

QUIMBAYA LATIN AMERICA är den enda DMCn i LATIN AMERICA med egna lokala 11 kontor och egna 
driftsteam i Mexiko, Guatemala, Peru, Argentina, Brasilien, Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Panama. QUIMBAYA arbetar bara med B2B och har i 31 år arbetar med MICE, High-End, 
grupper och FIT med unika skräddarsydda lösningar samt även med egna garanterade avgångar i vart 
och ett av de 11 länderna.  

Kontakta Laura ORTIZ – Global Sales Director på laura-ortiz@quimbaya-tours.com 

 

 

SAY HUEQUE är en DMC och researrangör baserad i Argentina som sedan 1999 organiserar resor 
över hela Argentina och Chile. Det är en grupp på 50 personer som brinner för att hjälpa resenärer 
att få den bästa upplevelsen från sin resa i Sydamerika. De är experter i Patagonien, Iguaçu fallen, 
Buenos Aires, Mendoza, Salta och Atacama-öknen. Say Hueque har utforskat dessa regioner på 
djupet, fokuserat på naturen och skapat band med lokalbefolkningen och deras kultur. Det är glädjen 
att upptäcka och lära sig som driver deras resor. Att uppmuntra denna upptäckaranda är det som 
driver deras dagliga arbete. Say Hueque har precis utsetts som bästa touroperator i Argentina av 
World Travel Awards. 

Kontakta Juliana Mayer på juliana@sayhueque.com 
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Via Natura, som är baserade i Peru, Ecuador och Galapagosöarna, har skapat upplevelser för sina 
resenärer i över 25 år. De handplockar anläggningar och producerar upplevelser utöver de vanliga 
som uppfyller resenärernas förväntningar och passioner så att de får en unik och givande upplevelse. 
Via Natura är också försäljnings- och marknadsföringsansvariga för Monserrat Galapagos Cruises & 
Casa Natura Galapagos Lodge. 

Monserrat Galapagos Cruises: Monserrat är uppkallad efter jungfrun av Montserrat och bär stolt sitt 
namn som en amulett för både sina sjömän och gäster. Monserrat har plats för upp till 20 gäster och 
erbjuder elegant boende, utmärkt mat och de bästa förhållandena för besättning och passagerare i 
Galapagos, inklusive en naturguide för var 10nde gäst. 

Casa Natura Galapagos Lodge: 

Casa Natura är ett litet familjeägt hotell omgivet av natur i högländerna på ön Santa Cruz och centralt 
för de viktigaste rundturerna och dykplatserna i Galapagos. Det har 14 rum, en pool och flera 
allmänna områden för passagerare att uppleva. Alla rum har en privat balkong som gör det möjligt 
för gästerna att njuta av det frodiga landskapet i Galapagos högland och dess ekosystem. 

Kontakta Esteban Velasquez, CEO, på evelasquez@vianatura.com 

 

PURE! Travel Group är en ledande DMC för Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia och Chile och arbetar 
uteslutande mot B2B-marknaden. De har egna kontor i vart och ett av ”sina” länder och skapar unika, 
skräddarsydda program och evenemang och ansvarsfulla reseupplevelser skapade med. Deras 
kunniga och mycket motiverade team levererar hög kvalitet och blir din strategiska partner, även för 
”white label” tjänster. Du kommer att bli part-Pure! PURE! är inte bara ännu en DMC, de är dina öron 
och ögon på plats. 

Kontakta Bram Evers, Verkställande Direktör på bram@pure-travelgroup.com 

 

South American Tours - SAT - är en ledande DMC i Sydamerika sedan 1973. SAT erbjuder 
skräddarsydda turer och researrangemang för grupper eller FIT, vare sig det är paket, MICE eller 
kryssningar. Förutom de skräddarsydda programmen erbjuder man sitt framgångsrika Seat-in-coach 
Tours-program, fasta gruppresor med garanterade avresedatum. 
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SAT är ett privatägt företag med helägda lokala kontor i Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, 
Ecuador, Peru och Uruguay. Med stöd av sitt globala försäljningskontor i Frankfurt och väletablerade 
nätverk erbjuder de hela Sydamerika under ett tak. Med sin professionella kunskap om området, sin 
kärlek till kulturen i Latinamerika och extraordinära erfarna och pålitliga team under europeisk 
ledning vill man dela med sig av sin fascination av Sydamerika. 

Kontakta Jutta Zenner, Marketing & Sales Director, på jzenner@southamericantours.com 

 

Tambo Blanquillo Amazon Nature Reserve är en unik eco-lodge med olika alternativ för boende, 
inklusive lyxiga privata bungalows, beläget på flodbanken av ett av världens vackraste naturunder i 
Peruanska Amazonas: Madre de Dios-floden. Tambo Blanquillo Amazon Nature Reserve skapades 
1998 och är ett privat naturskyddat område som ursprungligen utvecklades runt den berömda 
lerväggen Tambo Blanquillo där vilda aror har sina bon. Tambo Blanquillo Amazonnaturreservat har 
tre ”korvsjöar”, det högsta observations-tornet i Amazonas och cirka 400 hektar privatägd skog. 

Kontakta Luis Raffo, Verkställande Direktör, på lucho@tamboblanquillo.com 

 

Expedition Tours är ett privatägt företag baserat i Ecuador, som sedan 2002 är specialiserade på 
lösningsorienterade researrangemang för grupper eller enskilda resenärer. Expedition Tours föddes 
ur passionen för vad de gör bäst: att levererautmärkt service för de som vill utvidga sina horisonter 
och "vågar uppleva".  Deras lokala närvaro och kunskap gör det möjligt för dem att omedelbart hitta 
och känna till nya intressanta platser att besöka, nya restauranger där man kan smaka rätter tillagade 
med ecuadorianska produkter, hotell som nyligen har öppnats och i allmänhet vad är nytt i landet 
som kommer att vara intressant för de utforskande resenärerna. De är redo att lyssna på kundernas 
behov och översätta dem till bästa möjliga lösning för dem. 

Kontakta Mónica Córdova, Verkställande Direktör på sales@expeditionsandtours.com 

 

1953 inledde Metropolitan Touring sitt uppdrag att dela i Ecuador och Galapagos underverk med 
resten världen. Över 65 år senare har de samlat tusentals oförglömliga berättelser från sina gäster 
och etsat fast hur långt de har kommit och hur mycket de har uppnått under den tiden. Många olika 
faktorer markerar skillnaden i vad Metropolitan Touring gör, men om de var tvungna att begränsa 
dem till tre så framhåller de den varma och vänliga andan som de tar med sig när det gäller att 
tillgodose gästernas önskningar och intressen; passionen de delar för de destinationer de tar dem till 
och den vision de har för vår planets framtid och dess unika platser. Genom att följa med dem deltar 
du inte i någon turné - du ger dig ut på en enastående resa i sällskap med erfarna, professionella rese 
experter. 
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Kontakta Daniela Bustamante Brauer, Commercial Manager, på dbustamante@metropolitan-
touring.com 
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