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tr Två dar före dopparedan för-
ra året (för ca två veckor sen)
reste ett tjugotal glada svenskar
i väg från Arlanda'(se bild) till
Sydamerika med intressanta tu-
listmål i sikte och.lite raj raj.
Det var SJ Specialresors första
sällskapsresa ti{l Sydamerika och
därmed har ST Resebyråorgani-
sation knutit ytterligare en 1änk
till sir-r världsomspännande kedja
av turistresor.

Visst kan man tala om dröm-
resa. Rio med de berömda bad-
stränderna Botafogo, Copacabana
och på självaste julafton var det
fotboll att beskåda för de som
önskade, Tijucaskogen med fas-
cinerande tropisk vegetation. Vi-
dare Brazilia, världens moder-
naste huvudstad. Så Sao Paulo
och Iguazu Fa11s, världens störs-
ta, och mera; Buenos Aires med
Avenido de 9 Julio, världens bre-
daste gata och raj raj i Boca-
distriktet med topprestauranger
och tangoklubbar. Santiago de
Chi1e, La Paz (4000 möh), Ti-
ticacasjön, världens högst beIäg-
nä insjö. Järnvägsresa mellan
Puno och Inkafolkets gamla hu-
vudstad Cuzco, 3500,möh i An-
derna. Utflykt till Sydamerikas
största sevärdhet efter hr Peron,
som tydligen flyttat tillbaka tiI]
Europa, Machu Picchu, den stad
som inkaindianerna byggde till
sin huvudstad sedan de fördri-
vits från Cuzco av spanjorerna.
Den upptäcktes först 1911.

Dom har tydligen inte några
tumstockar i Sydamerika ty där
tycks . a1lt vara största, mest,
högst, bredast etc. På en sån här
SJ sällskapsresa till Sydamerika
kan man också arrangera "ut-
flykter" till Eldslandet eller Syd-
polen. Men det kostar lite ext-
ra förstås.

Land för land, kontinent för
kohtinent har SJ Resebyråorga-
nisation lagt under sig och som
nu säIjs via resebyråerna. Sche-
matiskt kan man säga att första
iteget blir att ringa in ett om-
råde, som behandlas under lup-
pen ur olika aspekter. Så reser
SJs resebyråfolk ut på studiere-
sor till de olika målen. Man ska..,
nämligen personligen veta vad'l
man säljer. Det är knappt att det
bästa är gott nog. Efter ytterli-
gare kurser och träning är så den
första sällskapsresan färdig för
presentation och försäIjning. Så
har skett med Nordamerika,
Asien, Afrika och nu är det klart
för Sydamerika. Nästa reia går
i mars med siktet instäIlt på Kar-
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nevalen i Rio. CLAES HOBN


