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Fusk med rullstol på flygplatser
Allt fler lata flygpassagerare tar till fula metoder och låtsas
vara handikappade för att slippa köa i vid check-in och gaten. Det uppger personalen vid flera flygplatser, enligt tidningen Telegraph. Fenomenet har blivit så utbrett att personalen
gett det ett eget namn: mirakelflygningar, eftersom personen
som måste rullas in i planet med rullstol plötsligt klarar av att
lämna planet på egna ben när man landat. Enligt en flygvärdinna vid Delta Air brukar mirakelflygningarna få sin början
när passagerare kommer till flygplatsen och möts av en lång
kö till check-in. HBL
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personer har redan dött
i år efter att ha fallit ner
från hotellbalkonger på
Balearerna. Flera av offren har varit brittiska turister på Menorca eller
Mallorca, och brittiska
myndigheter har startat
en kampanj för att varna
turister för faran.

Resor

Argentinas mest besökta mål
BRASILIEN
PARAGUAY

ARGENTINA

Mar Del Plata
CHILE

500 km
HBL

 CITYSTRÄNDER. I Mar del Plata
ligger stränderna i centrum av
staden och stämningen är tät. Stora
bilden till höger: Playa Varese.
 SALTIGT. Fiskehamnen är
packad. Nyfångad fisk och skaldjur
hör till livet i den lyckliga staden.
 BAILA BAILA! I området runt
casinot, som ligger intill den mest
centrala stranden, och på en gågata
bredvid hålls en lång rad evenemang och mängder av gatuartister
uppträder – som transvestiterna på
bilden. Hit beger sig folk på sena
kvällar för att äta och ta del av
underhållningen.
 DRYCK I SOLEN. Norma Barral
svalkar sig med Argentinas nationaldryck.

Mar del Plata, beläget vid Atlantkusten cirka 400 kilometer söder om huvudstaden Buenos Aires brukar kallas
La Feliz, den lyckliga staden. Årligen lockar staden sju
miljoner besökare.
Mar del Plata är Argentinas sjunde
största stad och med sina strax över
600 000 invånare är den något större än Helsingfors.
Till det kommer ytterligare alla turister. Mar del Plata är nämligen landets mest populära besöksmål med
cirka sju miljoner besökare årligen.

Att gå omkring inne i de centrala
delarna av staden vid sextiden, när
solen just gått upp, är därför avkopplande och intressant. Med stadens
sena vanor är det ganska lugnt på
morgonen och man ser mycket detaljer i stadsbilden med sin blandning av äldre låga hus, sina många

art deco-byggnader och sina moderna skyskrapor – detaljer som är lätta
att missa när allt vaknat till liv och
det pulserar av folk, liv och rörelse
som stjäl alla ens intryck.
Packade sillar
När morgonen har övergått i förmid-

dag beger jag mig mot en av de fem
stränderna som ligger som på ett
pärlband i centrum.
Det är det här, de finkorniga sandstränderna, som är den främsta anledningen till stadens popularitet
som turistmål. Det var också de som
gjorde att människor först började
åka hit i slutet av 1800-talet, hjälpta
av den då nybyggda järnvägen från
Buenos Aires.
Då, liksom nu, saknades nämligen
bra stränder i huvudstaden och folk
sökte sig bort från hettan till badmöjligheterna och det något svalare klimatet i Mar del Plata.

Även om Mar del Plata sedan
1960-talet har tappat en del av turisterna, speciellt de unga och hippa, till den närbelägna och mindre
orten Pinamar samt Punta del Este
i grannlandet Uruguay är det väldigt
många som fortfarande söker sig hit.
Att säga att det är mycket folk på
stränderna är därför en underdrift.
Så letar man efter en öde strand på
tu man hand är det här fel ställe att
bege sig.
Gillar man däremot fart och fläkt
och att se på människor har man
kommit helt rätt.
På Playa Varese, den mittersta av

