Happy Lama Travel
Lamanyt nr. 6
“Lamalike – off the beaten track”

Galapagos - Happy Lama Travels nye store udfordring:
På rejsemessen i Bellacentret gik det virkelig op for os hvor stort Galapagos er
i mange menneskers rejsebevidsthed, da vi delte ca. 200 researchrejseprogrammer ud i løbet af de tre dage, hvor der specielt var fokus på rejsens
eksklusive Galapagoscruise fra 5. september 2010. Mange spurgte desuden til
Galapagos som en naturlig forlængelse til en rundrejse i Peru.

Galapagos

Vi har derfor aftalt med vores partner i Ecuador, at vi nu går i gang med at
opbygge en meget omfattende hjemmeside som omfatter alt hvad Galapagos
har at byde på af spændende muligheder i form af cruises, ø-hop, dykning,
dyreliv, snorkling osv.
Vi har selvfølgelig allerede nu mulighed for at arrangere alt på Galapagos og i
Ecuador, så skulle du have interesse i at besøge dette fantastiske land og de
enestående øer i Stillehavet er du altid velkommen med en forespørgsel.
Stadig pladser på researchrejsens Galapagoscruise:
Der er stadig ca. fem pladser tilbage på vores Galapagoscruise i forbindelse
med researchrejsen – Jeg har en forhåndsreservation i hvert tilfælde til februar
ud. Se alle detaljerne på www.go2peru.eu
Ødelæggelserne i Cusco/Den Hellige Dal/Machu Picchu:
Ødelæggelserne efter de voldsomme oversvømmelser omkring Cusco, Den
Hellige Dal og Machu Picchu som følge af kraftig regn er massive, men
myndighederne arbejder på højtryk for at forbedre situationen, da katastrofen
koster ca. 1. mio. USD i tabte turistindtægter dagligt, hvortil kommer de
afledte effekter.

Ollantaytambo

Lokalbefolkningen er desværre hårdt ramt, da turisme og landbrug er de
primære indtægtskilder i området.
Den mest alvorlige skade er sket på jernbanen mellem Cusco og Aguas
Calientes som er ødelagt mange steder. Det estimeres at den er i normal drift
igen primo april, forudsat at vejret bliver bedre.
Der arbejdes i mellemtiden på alternative løsninger. Der iværksættes en
helikopterservice mellem Cusco og Aguas Calientes og der arbejdes på at
lave en midlertidig vej bag om Aguas Calientes til en lille by som hedder
Santa Teresa, hvorfra det er muligt at gå ca. fire km. til Aguas Calientes.

Jernbanen mod Aguas Calientes

Mange veje og broer i Den Hellige Dal og i de Centrale Andesbjerge mod
Ayacucho er desuden skyllet væk.
Machu Picchu er bemærkelsesværdigt nok uskadt ikke mindst pga. inkaernes
fantastiske ingeniørevner hvad angår netop bortledning af nedbør.
Rejsemessen i Bella Centret:
Happy Lama Travel udstillede igen i år på Rejsemessen i Bellacentret, hvor vi
fik mange gode rejsesnakke om Peru, Ecuador og Galapagos. Mange tak til alle jer som lagde vejen forbi vores ydmyge
stand og det var dejligt at møde både tidligere som kommende gæster.
På trods af, at der var 20% færre besøgende i forhold til 2009 delte vi 50% flere kataloger ud samt ca. 200 programmer til
vores researchrejse til Ecuador og Galapagos. Der var desuden ca. 50 besøgende som ønskede at modtage vores
nyhedsbrev. Vi kan derfor konstatere at der på trods af almindelig økonomisk afmatning stadig er stor interesse for at
udforske verden omkring os.
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