
I mars 2020 fick resandet ett abrupt slut. Vid utbrottet av Covid19 fanns flera 
hundra svenska seniorer på semester i den spanska kuststaden Nerja utanför Malaga. 
Svenskägda resebyrån BokaNerja har ända sedan 2004 varit specialiserade på olika 
seniorresor, och det svenska paret Tuva Bojstedt och Timo Trolin som tagit över 
verksamheten bara några månader innan pandemistarten fick en hektisk period med 
att hjälpa alla hem.
- Spanien stängde ner helt, berättar Timo Trolin. Det infördes utegångsförbud och 
bl a stängde alla hotellen över en natt. Vi tog hand om gäster som inte fick bo kvar 
och ordnade boende till dem i våra semesterlägenheter, hjälpte dem som drabbades 
av inställda flyg, och såg till att alla hade det tryggt tills de kunde resa hem igen. Vi 
fick självklart också ställa in alla planerade resor på obestämd tid. Men redan i maj 
2020 öppnade Spanien upp igen, och ända sedan dess har allt känts väldigt tryggt 
här hos oss. Allt är öppet, och nästan alla restriktioner är avskaffade.

Turismen är huvudnäringen i regionen Andalusien, och redan sommaren 2020 var 
stränder och restauranger åter öppna, och Nerja fylldes av "hemestrande" spanjorer. 
Smittspridningen har generellt varit betydligt lägre än i Sverige och spanska 
storstadsområden, och nu är Andalusien också den region som vaccinerat flest - ca 
90% av befolkningen över 12 år har fått dos 1, och ca 75% dos 2.

- Det är helt annorlunda att vara på plats här, än att sitta i Sverige och tro att hela 
Spanien är stängt och hårt drabbat, säger Tuva Bojstedt. Här i Andalusien och lilla 
Nerja har vi varit väldigt förskonade, flygplatsen och våra transfers har fungerat 
genom hela pandemin. Vi har haft öppet för gäster, men väntat med våra gruppresor 
tills vi nu känner oss helt trygga med att resandet inom EU nu fungerar bra igen 
tack vare vaccinpassen. BokaNerja har i många år arbetat med att bygga upp 
trygghet och service för seniorer, bl a med svensktalande läkarservice, aktiviteter och 
utflykter med svensktalande guider, och olika träffar för gemenskap. Äntligen är allt 
igång igen! De som kommer hit är förvånade över att allting är sig så likt.

- Alla våra äldre stamgäster som var inbokade för resor hit våren 2020, har tvingats 
flytta fram sina resor både en och två gånger i väntan på vaccinationer, men nu 
kommer de äntligen. Vi har många ensamstående seniorer som njuter av det härliga 
klimatet, solen och gemenskapen här under några veckor eller månader av den 
mörka svenska vintern, och nu jobbar vi hårt för att utöka med fler resor för dem, 
avslutar Timo Trolin.
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