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Det du håller i din hand är resemagasinet  
Vings värld. Magasinet kommer ut  
ett par gånger per år, fullmatat med  
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05 HIT & DIT 
Läs om utomhusträning, Karibienkryss-
ningar och taxfree-shopens topplista.

06   HAVANNA
I den kubanska huvudstaden finns 
varken McDonald’s eller snabbt wifi. 
Men resten!

10  SPEKTAKULÄRA 
KRYSSNINGAR 
Vings nya kryssningar tar dig ända till 
Hawaii. Bland annat.

13  JOHAN I NÄRBILD 
Möt Johan Magnusson, en av Vings 
mest erfarna och omtyckta profiler.

16  ROOMSERVICE 
Läs om världens bästa hotell, 
svenskarnas syn på lyx och andra 
spännande hotellnyheter. 

17  VAD GÖRA I DUBAI? 
Nio heta tips för dig som planerar en 
weekend i Dubai.

21  TÄVLA OCH VINN
Missa inte chansen att vinna en resa till 
lyxhotellet Atlantis the Palm i Dubai.

22  SOLSKENSSTATEN 
I Florida, the Sunshine State, finns allt. 
Mia Gahnes guide hjälper dig att 
hitta rätt.

30  SPÅRVAGN GENOM 
LISSABON 
Vings värld åker den klassiska gula spår-
vagnen genom Portugals huvudstad.

36  RESOR VI MINNS 
Ving fyller 60 år och tog ett snack 
med några gamla reseledare. 
Var det bättre förr?

38  5 NYANSER AV GRAN 
CANARIA  
Upptäck fem nya sidor av Gran 
Canaria, ett av våra mest klassiska 
vinterresmål. 

44  TÖRSTSLÄCKARE 
Det finns mycket gott att säga om 
Ocean Beach Club. Det senaste är 
de nya drinkarna.

51  AKTUELLT HOS VING 
Hajfenor, yogaresor och boardingkort 
för gosedjur. Det händer mycket på 
Ving i år.

52  MAGISKA MEXIKO 
Tolv timmar bort, trettio grader 
varmare. Vi bytte vintermörkret 
mot värmen i väst.

57 EN SVENSK KLASSIKER
Ving samarbetar med Klassikern och 
lanserar sitt första klassikercertifiera-
de hotell.

58  MIN STORA DAG 
Läs om organisationen som hjälper till 
att förverkliga drömmar för barn med 
svåra sjukdomar.

60  BOBOS AMSTERDAM 
Sveriges bästa urbanista Bobo 
Karlsson guidar oss genom lilla 
stora Amsterdam?

66  NYTT SUNPRIME 
Vuxenhotellet Sunprime Oceanview 
är Vings femtonde Sunprime, och det 
andra på Teneriffa.

68  ALLTID HOS VING 
Läs mer om våra olika resmål och 
hotellkoncept.

Innehåll
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EN PERSONLIG FAVORIT
När man jobbar i resebranschen får man ofta frågan om favorit-
resmål. Många är de vänner som vill ha ett initierat experttips på 
var man hittar den perfekta semestern. Och det är alltid lika 
omöjligt att svara på. Dels för att det finns så många underbara 
ställen att välja bland, och dels för att smaken är så olika. Men 
det finns ett resmål som nästan alltid är med på min topplista: 
Kuba. 

KUBA ÄR, OM DU FRÅGAR MIG,  definitivt en av de mest spännande 
destinationerna i Vings värld. Kuba ÄR verkligen annorlunda! 
Landet har en synnerligen spännande historia, både i nutid och i 
dåtid. Dessutom genomgår Kuba just nu en snabb omvandling, 
med allt större öppenhet mot omvärlden. Och Havannas beda-
gade skönhet är en fantastisk upplevelse, med alla kontraster 
mellan förfallet och nyrenoverat, med det levande gatulivet och 
med musiken som finns närvarande överallt.

SEN HAR VI VARA DERO.  Varadero har allt man kan begära av ett ka-
ribiskt turistområde – bra hotell, turkost vatten och oändliga 
stränder. Och även resten av ön är värd att besöka. Förutom den 
vackra karibiska naturen finns massor av sevärdheter, där en or-
ganiserad rundtur är det perfekta sättet att ta sig runt på ett smi-
digt sätt. 

DESSUTOM ÄR KUBANERNA  ett vänligt folk som är fulla av livsglädje 
och alltid tar sig tid till ett leende, en hälsning, ett skratt. Själv 
har jag varit där tre gånger, den första gången för 25 år sedan, 
och det lär bli fler. På sidan 6 kan du läsa mer om detta sagolika 
resmål. Gör det!

04 ledare.indd   4 21/06/16   13:04
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VAR MED OCH STÖTTA 

Min Stora Dag

HIT &  DIT
Vi tog ett varv runt jorden i vår ständiga jakt på tips, tricks och trender från 
resebranschen. Här är ett axplock av alla de nyheter vi snappade upp den här gången.

…år på nacken har den klassiska ölfest-
ivalen Oktoberfest i München. I år går 
den av stapeln 17 september–2 oktober. 
Gillar du öl? Åk dit. Läs mer på 
oktoberfest.de.

183 

Ving stöder sedan många år Min Stora Dag, 
och under augusti månad slår vi ett extra 
slag för stiftelsen som hjälper barn med 
svåra sjukdomar att förverkliga sina önske-
drömmar. På alla våra Sunwing skänker 
vi 1 € av varje sålt glasskort till förmån för 
Min Stora Dag. Vings flygbolag skänker 
2:- per såld skraplott till stiftelsen och dess-
utom kommer Ving att skänka en tiondel 
av intäkterna från alla sålda Lollo & Bernie-
prylar och Lollo & Bernie-aktiviteter på 
hotellen. Läs mer och bidra på 
www.minstoradag.org.

KOMBINERA KARIBIEN-
KRYSSNING MED KUBA
Drömmer du om att besöka exotiska resmål som Belize, Honduras 
och Jamaica? Vill du uppleva det autentiska Havanna? Goda nyheter! 
I vinter erbjuder Ving en unik möjlighet att kombinera en kryssning 
i Karibien med Havanna och en veckas sol och bad i Varadero på 
Kuba. Mellan de fantastiska stoppen finns massor att sysselsätta sig 
med ombord på fartyget MSC Armonia. Läs mer på Ving.se/kryssningar. 

DET ÄR INNE ATT 
TRÄNA – UTE
Enligt Vings kundundersökning tränar 
71 % av gästerna hellre utomhus än inne 
på gymmet. Därför har vi byggt sprillans 
nya utegym på Sunprime Miramare 
Beach och Sunwing Kallithea Beach på 
Rhodos samt Sunwing Sandy Bay Beach 
på Cypern. Prova själv nästa gång du 
har vägarna förbi!

KOPPLA AV ELLER 
KOPPLA UPP?
Tillhör du dem 
som lägger upp en 
snygg poolbild på 
instagram det första 
du gör på semestern? 
Du är inte ensam. Men 
Facebook är fortfarande 
störst när det gäller att 
dela semesterbilder. Det 
visar en undersökning där 
Ving lät 35 000 personer i 
Norden svara på frågor om 
användandet av sociala 
medier under semestern. 
Så här svarade svenskarna:

Taxfree-
toppen
Att handla taxfreevaror 
är ett populärt nöje på 
semestern. Men vad köper 
vi egentligen? Här är topp-
säljarna hos svenskarna, 
baserat på försäljningen 
hos vårt eget flygbolag 
Thomas Cook Airlines.
 
GODIS: Engelsk lakritskonfekt
VIN & SPRIT: Grant’s whisky
KOSMETIKA: Piz Buin sollotion
ACCESSOARER: Mares 
snorkelset

51,6%
FACEBOOK 

34,7%
STÄNGER AV 

SOCIALA MEDIER 

28,0%
INSTAGRAM 

 10,6%
E-POST

 6,5%
WHATSAPP

 4,0%
SNAPCHAT

 1,3%
 TWITTER
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Havanna
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T E X T :  A N N A  B E N G T S D O T T E R    F O T O :  A N N A  B E N G T S D O T T E R  &  V I N G S  B I L D A R K I V

"Här har Ernest 
Hemingway och Errol Flynn 
klämt mer än en mojito."

SALSA, CIGARRER 
OCH GAMLA BILAR

J
ag sitter klistrad med näsan 
mot fönsterrutan under 
taxifärden från flygplatsen in 
till Havanna. På de kubanska 
vägarna rullar mängder av 

gamla amerikanska 50-talsbilar och 
trots ett icke-existerande bilintresse 
är det omöjligt att inte fascineras. Det 
enda som saknas är John Travolta och 
kanske lite brylkräm, annars är käns-
lan att man transporterats tillbaka i 
tiden och vaknat upp i filmen Grease. 

I  S T A D S D E L E N  Gamla Havanna trängs 
hus från kolonialtiden med resterna 
av det som en gång var färgglada palats 
och handelshus. I Havanna hittar 
du inget McDonalds, inga välkända 
klädkedjor och är det livsviktigt med 
bra WiFi så är Kuba helt fel land att 
åka till. Här strosar man istället i 
gränderna och upplever atmosfären, 
dofterna och ljuden. Bäst är att lämna 
mobilen på hotellrummet, ta på sig ett 
par bekväma skor och gå vilse i stan. 

På gatorna spelar barn fotboll, levande 
musik hörs från många restauranger 
och i parkerna dansas det salsa från 
eftermiddag till sen kväll. 

S O L E N  B Ö R J A R  G Å  N E R  utanför ett av 
Hemingways favorithak, La Floridita.
Livebandet börjar spela, stämningen
höjs ytterligare några snäpp och bar-
tendern blandar vant till restaurang-
ens välkända daquiries. Den kubanska 
natten har bara börjat. 

J

LA BODEGUITA DEL MEDIO 

06–09_Anna_Havanna.indd   7 21/06/16   13:21
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"På gatorna spelar barn fotboll, levande
        musik hörs från restaurangerna och 
    i parkerna dansas det salsa."

BASILIKAN SAN FRANCISCO DE ASIS

"För några 
hundralappar 
får du en tur 

runt Havanna." 

CAPITOLIO 

06–09_Anna_Havanna.indd   8 21/06/16   13:21
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R E S T A U R A N G E R  &  B A R E R

El Floridita 
Detta är nog Havannas mest kända restau-
rang, och det var Hemingways favoritställe 
när han skulle dricka daiquiri. 
Adress: På hörnet av Obispo och Monserate, 
Havanna Vieja. 

La Bodeguita del Medio 
Här råder en helt egen stämning, där känd-
isar som Ernest Hemingway och Errol Flynn 
hade i sig mer än en mojito. Typiska, kuban-
ska rätter, åt det dyrare hållet då man också 
betalar för ställets rykte. 
Adress: Calle Empedrado 207, nära Plaza de 
la Catadral, Havanna Vieja. 

Paladares (hemma hos-restaurang) 
En helt speciell upplevelse att sitta i en främ-
mande familjs vardagsrum och äta middag. 
Du har inte varit i Kuba utan att prova det. 
I takt med att man börjat tillåta flera bord 
i en paladar än tidigare har det dykt upp 
paladares som mer påminner om 'riktiga' 
restauranger, även om de fortfarande är 
inhysta i privata hem. 

Tips Gamla Havanna

S E V Ä R D H E T E R

Capitolio 
Denna storslagna byggnad, som påminner 
om Capitolium i Washington DC, invigdes 
1929 och var regeringsbyggnad fram till 1959. 

Bilarna
Njut av bilarna från gatan – eller ta en 
tur i en. Vid Capitolio står de uppradade, 
nypolerade och glänsande, och för några 
hundralappar får du en timmes tur runt om 
Havanna. 

El Malecón 
Längs strandpromenaden, El Malecón, sam-
las kubanerna själva framåt solnedgången. 
Vackra kvällar är strandpromenaden full av 
alltifrån ungdomsgäng, fiskare och konst-
närer till kärlekspar som hand i hand strosar 
längs vattnet. 

L Ä S M E R  PÅ :  V I N G. S E / H AVA N N A

BASILIKAN SAN FRANCISCO DE ASIS

EL MALECÓN LA BODEGUITA DEL MEDIO 
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Tillsammans med Norwegian 
Cruise Line kan vi erbjuda  
sex nya fartyg och 15 nya 
kryssningsrutter, bland  

annat i Hawaiis exotiska ögrupp. 
Under den en vecka långa kryss-

ningen får du flera resor i en, med 
fem olika stopp på både Hawaii och 
grannöarna Maui, Oahu och Kauai. 

I Vings kryssningspaket ingår också  
en veckas sol och bad med hotell i 
huvudstaden Honololu. Det finns  
med andra ord gott om tid att utforska 
Hawaiis häftiga stränder och kultur. 
Kanske tar du tillfället i akt och lär  
dig surfa, gör ett besök på Pearl 
Harbor eller bestiger vulkantoppen 
Haleakala?

V I  K A N  D O C K  E R B J U D A  M E R  än bara 
kryssningen i Hawaii tillsammans 
med vårt nya rederi. Flera spännande 
rutter i både Karibien och Medelha-
vet finns nu i vårt program. Spendera 
någon dag i New York innan fartyget 
kryssar ut från Manhattan på sin väg 
mot Bahamas eller Bermudas. Eller 
njut av vackra pärlor som 

T

KRYSSA I HAWAII
Få platser i världen lockar med så häftiga vågor, så intensiv grönska,  

så förförisk natur och så många vajande palmer över paradisstränder på ett 
och samma ställe som Hawaii. De dramatiska vulkan öarna väntar på dig! 

Nu kan du uppleva allt detta och många andra kryssningar med  
Norwegian Cruise Line – Vings nya samarbetspartner.

Vings kryssningsvärld växer

T E X T :  A N N A  H A G B E R G    F O T O :  V I N G S  B I L D A R K I V
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• Kryssning, flyg och hotell.
• Helpension ombord.
• Några av världens modernaste fartyg.
• Flera resmål under samma resa.

Detta ingår  
alltid i Vings
kryssningspaket 

HAWAII

10-12 Kryssning NCL.indd   11 21/06/16   13:35
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MED VILKA REDERIER KRYSSAR VI?

COSTA CRUISES medelstora 
fartyg passar dig som vill ha 
en prisvärd kryssning med 
avslappnad elegans och  
familjär, sydeuropeisk atmos-
fär. Ombord läggs stort fokus 
på mat och dryck. Allt i sann 
italiensk anda.

Var kryssar fartygen?  
Karibien, Medelhavet, Dubai,  
Indiska Oceanen

Exempel på stopp:  
Madagaskar, Mallorca, Oman,  
Seychellerna, Montenegro, 
Antigua, Valencia

NORWEGIAN CRUISE LINE 
sätter stort värde på flexi-
bilitet ombord på fartygen. 
Freestyle Dining gör att du 
kan äta när och var du vill 
och behöver inte anpassa dig 
efter fasta middagssittning-
ar. Utbudet av restauranger 
och barer är brett likväl som 
möjligheterna till aktiviteter 
och underhållning.

Var kryssar fartygen?  
Karibien, Medelhavet, Hawaii

Exempel på stopp:  
Maui, Barcelona, Bermudas,  
Florida, Hawaii, Neapel, Belize

CELEBRITY CRUISES flotta 
är en av världens yngsta och 
ombord på de designinrik-
tade fartygen bjuds det på 
förstklassig underhållning, 
spännande aktiviteter och 
bra restauranger. Fartygen 
passar både vuxna och 
familjer med lite äldre barn.

Var kryssar fartygen?  
Karibien, Medelhavet

Exempel på stopp:  
Aruba, Istanbul, Barbados, 
Sicilien, St Lucia, Aten, Rom

ROYAL CARIBBEAN  
INTERNATIONAL kan stolt-
sera med världens största och 
mest spektakulära fartyg.  
Ombord på de familjevän 
liga fartygen är aktiviteterna 
många och utbudet av res-
tauranger och underhållning 
stort. 

Var kryssar fartygen?   
Karibien, Medelhavet, Dubai

Exempel på stopp:  
Rom, Jamaica, franska Rivieran,  
Santorini, Mykonos, Barcelona, 
Mexiko

Venedig, Mykonos, Dubrovnik och 
Santorini under en Medelhavs
kryssning. 

D E T  B Ä S T A  A V  A L L T  Ä R  att ”hotellet” föl
jer med på hela resan. Du väljer själv 
hur du vill bo. Med eller utan balkong? 
Eller varför inte en stor svit för gene
rationsresan? Här erbjuds även det 
unika konceptet med singelhytter för 
dig som reser på egen hand. 

Ombord finns alltid något att syssel
sätta sig med. Shopping, gym, barn
klubbar och mycket mer. Stora soldäck 
och poolområden är annars uppskattat 
bland både barn och vuxna. Alla fartyg 
har även vattenrutschkanor. Tröttnar 
du på sol och havsbris under en kryss
ning med Norwegian Escape kan du 
alltid smita förbi snörummet för lite 
arktisk kyla eller till ölbaren med eget 
mikrobryggeri för en svalkande öl. 

På fartygen gäller Freestyle Dining.  
Du väljer fritt när och var du vill äta 
och är inte hänvisad till fasta middags
sittningar eller strikt klädkod. Utbudet 
av mat ombord är stort – från sushi till 
tacos. Det finns även en hel del i un
derhållningsväg, såväl livemusik som 
professionella musikaluppsättningar.
Vill du också uppleva allt detta? Följ 
då med på någon av våra många häftiga 
kryssningar.

L Ä S M E R  PÅ :
V I N G. S E / K RYS S N I N GA R
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Å L D E R :  52 år.
B O R :  Phuket, Thailand samt 
Fredhäll, Stockholm.
G Ö R :  Hotellchef på Sunwing 
och Sunprime i Kamala, Phuket.
I N T R E S S E N :  Böcker, sportfiske, 
musik, resor, antropologi.
K U R I O S A :  Johan skriver regel-
bundet om sitt älskade Thailand 
i Vings värld. Läs hans samlade 
texter på Ving.se/johan.

Johan Magnusson

"MITT HEM 
ÄR ÖVERALLT 
OCH INGEN-

STANS"

Han inledde sin utlandskarriär som FN-soldat 
och fortsatte som reseledare. Han var nära 

att mista livet i tsunamin, men överlevde som 
genom ett mirakel. Nu kan han blicka tillbaka 

på en 30 år lång karriär som inte är slut på 
långa vägar. Möt Johan Magnusson, en 

av Vings mest kända, och omtyckta, profiler.
T E X T :  K R I S T O F E R  K E B B O N    F O T O :  V I N G S  B I L D A R K I V
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Om du har rest mycket med Ving genom 
åren kanske du har träffat honom någon-
stans i världen. På grekiska Kos, i de 
turkiska Taurusbergen, på Maldiverna 

eller kanske i thailändska Kamala, där han de senaste 
åren jobbat som hotellchef på Sunwing och Sunprime. 
Johan är den där långa, trevliga killen som alltid tar 
sig tid att prata med gästerna, alldeles oavsett hur 
mycket han har att göra. 

M E N  A L L T  B Ö R J A D E  I  V Ä X J Ö  på 80-talet. Efter lumpen 
på I11 gjorde Johan FN-tjänst på Cypern, och när 
han kom hem igen kändes stan lite trång. Så Johan 
stegade helt enkelt in i Vingbutiken och frågade hur 
man blir reseledare. Efter två månaders Vingskola 
i Magaluf var saken klar, och hans första säsong 
som Vinganställd blev ”en fantastisk sommar” 
på Kos 1986. 

E F T E R  D E T  har det blivit ett antal säsonger över hela 
världen. Allt från klassiska Club 33 i den grekiska 
övärlden, via Sri Lanka, Bali och Maldiverna till de 
österrikiska alperna. Men Johan tappade aldrig 
kontakten med hemlandet, och under några år 
tog han faktiskt en paus från resandet och slog 
sig ner i Stockholm. 

– Jag arbetade för Hasse Wallman som klubb- och 
restaurangchef på Engelen och Bacchi Wapen i 
Gamla stan. Jag var även med och startade Golden 
Hits på Kungsgatan i Stockholm. Efter det öppnade 
jag ett litet bokantikvariat på Kungsholmen till-
sammans med en kompis, och övertog ytterlig-
are ett i Vasastan. Jag älskar böcker! 

M E N  D E N  S T O R A  V Ä R L D E N  lockade återigen och efter 
ett par år var Johan tillbaka på Ving. Sedan dess 
har det blivit några varv runt jorden. Ett av dem 
kom när Ving firade sitt 50-årsjubileum med att 
erbjuda sina mest trogna kunder en jorden runt-
resa, med ett specialchartrat plan och ett ”dream 
team” bestående av Vings allra duktigaste guider. 
Johan var en av dem.

– Jag tror att vi totalt var ungefär 400 personer 
på jorden runt-resan. Tio av oss var guider, resten 
piloter, kabinpersonal och gäster. Den unika resan 
tog oss till platser som Niagarafallen, Taj Mahal, 

Cooköarna, Fiji, Stora barriärrevet, San Francisco, 
Saigon, Pearl Harbor, Borneo, Oman, Sydney...

M E N  A L L A  M I N N E N  är inte lika trevliga. Bland de värsta 
upplevelserna Johan varit med, i jobbet och i livet, 
var tsunamin 2004. Han jobbade då som guide på 
Sri Lanka och satt i en minibuss i staden Galle, när 
den första vågen kom. Med lika delar tur och sinnes-
närvaro lyckade Johan och hans chaufför ta sig ur 
fordonet, för att i nästa sekund spolas iväg.

– Som en liten vante i en jättelik tvättmaskin tumlade 
jag runt i Galles gamla marknadskvarter. Efter att fle-
ra gånger tvingats konstatera att detta var slutet, lyck-
ades jag till slut få upp huvudet permanent ovanför 
ytan och så småningom ta mig upp på ett utstickande 
tak. Därifrån klättrade jag via ett stuprör vidare upp 
till husets tak. Då såg jag den andra vågen komma.

S O M  T U R  V A R  F Ä R D A D E S  J O H A N  och hans chaufför, 
som också överlevde, ensamma i bilen denna 
morgon. Däremot omkom flera lankesiska bekanta. 
Men trots de hemska upplevelserna har Johan 
vänt det som hände till något positivt.

– Jag ser det som att jag fått ett bonusliv, att allt jag 
varit med om och får uppleva efter tsunamin är en 
gåva. Jag har fått bättre perspektiv på tillvaron och 
vad som verkligen är viktigt och vackert i livet. Jag 
gör inte i onödan problem av bagateller och småsa-
ker. Jag är faktiskt en gladare person idag än vad jag 
var före tsunamin.

N Ä R  J O H A N  F Ö R S T  K O M  T I L L  T H A I L A N D  hade han tänkt 
stanna i ett år, nu har det snart gått tio. Det går inte 
att ta miste på att han trivs alldeles utmärkt i sitt nya 
hemland. Han har många thailandska vänner och han 
läser Bangkok Post dagligen för att hålla sig uppda-
terad på vad som händer i landet. Men på frågan om 
han någonsin längtar hem till Sverige tvekar han lite. 

– Jag ställer mig ibland frågan var ”hem” egentligen 
är någonstans. Det är lite som för en sjöman, man är 
hemma överallt eller kanske egentligen ingenstans. 
Generellt sätt så längtar jag väldigt sällan hem till 
Sverige, jag har trivts utmärkt bra i alla länder och 
platser jag varit. Men visst, Sverige är svårslaget om 
sommaren.

”Jag är en gladare person idag än 
vad jag var före tsunamin.”

13–14_Johan Magnusson.indd   14 21/06/16   13:42
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För svenskar innebär en lyxsemester att unna sig det där lilla 
extra som bekvämare platser på flyget, ett bättre boende 
och högklassig mat och dryck. Det visar en resepanel 
där Ving ställt frågor om lyxsemester till sammanlagt 
32 773 svarande. Men viktigast av allt är frukosten, 
enligt svenskarnas topp 5 över vad man 
förväntar sig av ett lyxhotell:

1. En riklig och varierad frukostbuffé
2. Sköna, stora sängar och flera 
 kuddar, gärna kuddmeny
3. Högklassig mat och dryck
4. Bra centralt läge
5. Direkt poolaccess 

ROOM SERVICE
Älskar du också känslan av att kliva in på ett riktigt schysst hotell? Här presenterar 
vi heta hotellnyheter för dig som vill bo lite bättre, bekvämare eller bara annorlunda.

Världens bästa hotell
Nyligen korades världens 25 bästa hotell, då 
TripAdvisor delade ut Travelers Choice Award 
2016. På plats åtta hamnade vuxenhotellet Bucuti 
& Tara Beach Resorts på Aruba. Som enda rese-
arrangör i Sverige erbjuder Ving charterresor 
till hotellet, som dessutom ligger på en av 
världens vackraste stränder – Eagle Beach. 

Vad är lyx?

Som ett led i Vings samarbete med 
En Svensk Klassiker har vi börjat 
certifierade så kallade "klassiker-
hotell". Det innebär att hotellet 
erbjuder särskilt goda förutsätt-
ningar för träning i de fyra klassiker-
grenarna samt gruppträning, gym 
och massage. Bland annat kan du 
träna simning, löpning, stavgång 
och cykel och det kommer även att 
arrangeras träningsresor tillsam-
mans med En Svensk Klassiker. Vings 
klassiska Sunwing Alcudia Beach på 
Mallorca var först ut, och näst på tur 
står Sunwing Sandy Bay på Cypern. 
Läs mer på Ving.se/klassikern

Hotell-
klassiker blir 

klassikerhotell

MERA CLUB MED
Club Med är pionjärer inom All Inclusive-koncep-
tet och erbjuder lyxiga hotell där inte bara mat 
och dryck ingår, utan även massor av vatten-
sporter, aktiviteter och en privat strand. I Sverige 
är det bara Ving som erbjuder detta lyxkoncept, 
och nu lanserar vi det åttonde Club Med-hotellet 
i vårt utbud. Det handlar om Club Med Balaia 
på Algarve-kusten utanför Albufeira i Portugal. 
Läs mer på Ving.se/club-med.

Trendigt 
i Torremolinos

Torremolinos är en av Spaniens äldsta 
och mest klassiska turistorter. Men allt är 
inte gammalt och klassiskt. Vill du prova 
ett riktigt modernt och trendigt hotell har 
vi ett hett tips: Sol House Aloha. Hotellet 
har förvisso anor från 70-talet men har 
helt bytt skepnad sedan totalrenoveringen 
förra året. Läget vid strandpromenaden 
i Torremolinos är också perfekt, med en 
egen beach club nere vid stranden.
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�

� "Upplev ett 
mirakel – en enorm 

stor trädgård mitt 
i en öken"

MIRACLE GARDEN  Upplev ett mirakel 
– en enorm stor trädgård mitt i en öken. 
Den 72 000 kvadratmeter stora parken 
är hem för världens största blomster-
trädgård med över 45 miljoner blommor. 
Ta en promenad bland blommande 
pyramider, stjärnor, igloos och hjärtan. 
Al Barsha South 3

�
ZERO GRAVITY BEACH CLUB  Med en 
strand, trädgård, loungebar och restaurang 
finns det verkligen något för alla på Zero 
Gravity. Härifrån har du utsikt över Dubai 
Marinans skyskrapor och med jämna mellan-
rum ser du fallskärmshoppare från Sky Dubai 
störta mot marken precis intill. Dubai Marina, 
Skydive Dubai Drop Zone

REEM AL BAWADI Om du letar efter en 
restaurang med arabisk atmosfär så är 
detta det perfekta stället. Servitörer i 
”Alladin”-uniformer, stor meny med de 
vanliga arabiska rätterna, bra kvalité 
på maten och fin utsikt. En perfekt plats 
för en smak av Arabien. Marina Walk, 
Dubai Marina

DUBAI CREEK  flyter mellan områdena Bur 
Dubai och Deira och är den historiska punkten 
i Dubai. Ta en traditionell båttaxi, kallad Abra, 
från ena sidan till den andra för att till fullo 
uppleva viken. Från båten får du en fin utsikt 
över det skimrande vattnet, de traditionella 
båtarna, historiska hus, moderna byggnader 
och livliga marknader. Bur Dubai

�

”Då och då ser 
du fallskärmshoppare 

från Sky Dubai 
störta mot marken”
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�

FLER TIPS PÅ: VING.SE/CITYGUIDER

TREEHOUSE  Inuti hotellet Taj Dubai 
ligger denna lounge på en terrass med 
utsikt över Downtown Dubai och Burj 
Khalifa. Som namnet antyder, liknar 
det ett trähus med dekorerade träd 
och mysig inredning. Här är maten 
och dryckerna inspirerade av Medel-
havsområdet. Taj Dubai, Business Bay

DESERT SAFARI  Ta en paus från stadslivet 
och åk på ökensafari där du i en 4x4-jeep tar 
dig genom sanddynerna ut i öknen. Säg hej 
till en kamel, fotograferas med en falk och 
gräv ner tårna i sanden under en traditionell 
fest med mat och dans. Njut av de tusentals 
stjärnor som pryder himlen efter solnedgång-
en innan det är dags att åka hem.

AL FAHIDI HISTORICAL NEIGHBOUR-
HOOD  Res tillbaka i tiden till Al Fahidi, 
stadsdelen som går tillbaka till tidigt 
1900-tal. En promenad i området erbjuder 
en charmig inblick i Dubai av en svunnen 
tid med traditionella vindkraftverk, en 
labyrint av gränder och livliga gårdar
 med marknader. Al Fahidi Street, Bur Dubai

CAMEL RACE En chans att se en riktig 
traditionell och unik lokalsport som har 
en hel del lokala efterföljare som regel-
bundet följer sina favoritkameler. Kamel-
ägare och fans hejar på, många från bilar 
som kör vid rätt vid sidan av banan. 
Fredag och lördag kl  7–14, Al Marmoum 
Camel Racetrack

CIRQUE DU SOIR   Tillbringa natten 
festandes med akrobater, jonglörer 
och eldslukare på Dubais högklassiga 
svar på Moulin Rouge. Varför inte ta 
en paus från dansandet och hoppa 
i ett bollhav? En natt här är som ingen 
annan natt i Dubai. Fairmont Hotel, 
Sheikh Zayed Road

"Från terrassen 
har du utsikt över 

Downtown Dubai och 
Burj Khalifa"
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Hepatit A och B är allvarliga leverinfektioner som förekommer i stora delar av världen.  
Hepatit A-virus kan finnas i förorenat vatten och i rå eller felaktigt tillagad mat. Hepatit B  
däremot smittar via blod och andra kroppsvätskor. Därför kan lokal akutsjukvård, orena nålar  
(sprutor, piercing, tatuering) och sexuella kontakter utgöra en risk.1) Vaccinera dig så är du 
skyddad. Vill du veta mer tala med din doktor eller titta in på Vaccinportalen.se

Tänk på att skydda dig och familjen  
mot både hepatit A och B

Ref: 1) www.who.int. Informationen är förhandsgranskad och godkänd.
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VINN EN LYXRESA TILL DUBAI
Dubai är känt för sina rekordhöga byggnader, sina rekordstora 
köpcentrum och sina rekordlyxiga hotell. Men hur mycket vet 
du om rekord? Var med i vår rekordtävling så har du chansen 
att vinna en resa med Emirates till Dubai, inklusive boende på 
det gigantiska lyxhotellet Atlantis, The Palm! 

Allt du behöver göra är att svara på några rekordrelaterade frågor och 
berätta vilket världsrekord du skulle vilja slå och varför. Förstapristagaren 
vinner en resa för två personer till Dubai. I priset ingår flyg med Emirates 
och boende 3 nätter inklusive frukost på Atlantis, The Palm, totalt värde 
30.000:-. Tävlar gör du på Ving.se/tavlingar – senast den 23 oktober.

Lycka till!

Tävlingsregler: Vinnaren utses av en jury bestående av medarbetare på Ving. Juryns beslut  
kan inte överklagas. Anställda på Ving samt deras familjer får inte delta i tävlingen. Vinstskatt  
betalas av vinnaren. Tävlingen pågår t.o.m. den 9 oktober 2016 och vinnaren publiceras på 
Ving.se/tavlingar. Ving förbehåller sig rätten att publicera inskickade bidrag. Resan måste  
göras under perioden 6 november–18 december 2016 eller 8–28 januari 2017. 
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Florida har något för alla.  
Det kvittar om du är tio år och vill leta snäckor  

– eller tjugosju och vill hänga på klubbar. Och för 
dig som är ute efter något extra väntar det gamla 
Florida.The Sunshine State bjuder på själ, värme, 

natur, kultur och genuint god mat. 
För hela familjen.

T E X T :  M I A  G A H N E     
F O T O :  M I A  G A H N E  &  V I N G S  B I L D A R K I V 
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Visste du att Florida är större än hela 
England? En delstat som är många  
i en. Landskapet växlar från snövita 
stränder till sanka sumpmarker.  

Miamis hypermoderna skyline övergår till 
charmiga småstäder med sirliga träkåkar i 
kolonialstil. Oändliga apelsinodlingar i ena  
änden, spöklika snårskogar i andra. Gammalt  
och nött möter glassig lyx av högsta karat.

Det finns med andra ord en hel del att upp - 
 leva. Oavsett om du drömmer om att få åka  
Harry Potter-tåget, göra hole-in-one på en slät- 
klippt green eller få se en tvättäkta delfin på  
nära håll.Men det kan också vara en fördel att 
planera lite i förväg. I varje fall om du vill hinna  
se så mycket som möjligt. Det går förstås alldeles 
utmärkt att tillbringa en vecka på stranden och 
nöja sig med det, ibland är det precis vad både 
kropp och själ behöver. Men lite synd är det allt. 
Och äta måste man ju.

J U S T  M A T E N  Ä R  N Ä M L I G E N  en finfin ursäkt att ge sig 
ut på upptäcktsfärd runt Floridas kuster. Om du 
väljer att gå köksvägen är chansen större att lära 
känna solskensstaten på riktigt. Det är i de små 
pärlorna lite vid sidan om som personligheten bor. 
Små skruffiga shacks längst ute på piren, ett oan-
senligt hål i väggen ett stenkast från turiststråken 
i South Beach, en ranglig utomhusbar med dans på 
bryggan i solnedgången.

Det är där du kommer i slang med lokalbefolk-
ningen, eller någon av alla så kallade ”snow birds” 
– det vill säga vinterboende amerikaner som flyr 
kylan under de värsta månaderna. Alla har de sina 
tips att komma med, det ena ger det andra. Det blir 
lätt så i det vänliga Södern.

V
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D E T  F I N N S  M Å N G A  A N L E D N I N G A R  till att Florida är resmålet 
på allas läppar just nu. Du kan knappt röra dig en meter 
på Miamis gator utan att höra svenska. Miami har blivit 
stekhett och något av det nya New York. Det är hit hipster
människorna söker sig, men också matglada foodies, 
djdyrkande klubbkids och helt vanliga soltörstande  
semesterfirare.

Värt att komma ihåg är att Miami är så mycket mer 
än South Beach, som lockar med sina stränder och 
badvaktstorn, exklusiv shopping och läckra art deco
kvarter. Miami har sitt eget Downtown med imponerande 
skyskrapor, grymma barer och vassa restauranger. Lägg 
därtill en strandpromenad där du har bäst odds i hela 
Florida att få syn på livs levande sjökor (”manatees”)  
– och det på riktigt nära håll – mitt bland höghusen och 
lyxjakterna.

Och en tur till Little Havana blir som en miniutflykt till 
Kuba. Hit tar gubbsen cykeln för att sälla sig till sina polare 
och ägna dagen åt att spela domino i gröna tält. Här käkar du 
stans bästa ”cuban sandwich” (en pressad varm macka med 
skinka, mört fläskkött, smält ost, inlagd gurka och senap), 
köper cigarrer och lyssnar på liveband på kvällarna. 

Modeintresserade och märkesgalna hittar allt de kan 
tänkas behöva i Miamis Design District, medan de som är 
ute efter det senaste i matväg gör klokt i att botanisera i de 
nyvaknade kvarteren kring det så kallade MiMo (Miami 
Modern District). Här hittar du lysande små restauranger  
– och inte en segwaytrupp så långt ögat når.

Är du nere med hantverksöltrenden är stadsdelen 
Wynwood något för dig. Alla andra trender med för 
den delen. Det är här den stora konstfestivalen Art 
Basel hålls, vilket har förvandlat den tämligen sjabbiga 
industriella stadsdelen till megahipp. Varenda vägg är 
täckt med grafittikonstverk och gallerierna ligger tätt. Den 
permanenta utställningen Wynwood Walls är verkligen  
värd ett besök och drar horder av folk i alla åldrar.

O C H  D E T  Ä R  J U S T  D E T  D Ä R  M E D  Å L D E R N .  Delstaten som förr 
mest lockade pensionärer har fått ett helt nytt uppsving. 
Oavsett hur gammal du är. Men vill du uppleva Miamis 
pulserande nattliv är det nog trots allt ändå bäst att lämna 
barnen hemma. För här finns som sagt en hel del att upp
täcka, från skumma lönnkrogar till romantiska rombarer.

J O N A S  L A R S S O N  H A R  I N G A  B A R N ,  är föga intresserad av  
Disneyworld, men reser mer än gärna till Florida.
– Jag gillar Miamis cocktail av glassigt strandliv och tatuerat 
hipstermecka goes art school. Det passar mig. 
– Jag älskar också den sköna till bakalutade attityden i 
Florida Keys, här stressar ingen. Det är hög flipflopfaktor 
och låg modefaktor, skönt alltså.

K E Y  W E S T  Ä R  E T T  A N N A T  P O P U L Ä R T  resmål som förmodligen 
upplevs bäst barnfritt. Hur hisnande solnedgångar man än 
kan beundra vid denna sydliga spets vilar fortfarande  
Hemingways spritromantik över de små gatorna, och i 
synnerhet på helgerna förvandlas hela stan till en enda stor 
partyzon. Väljer du ändå att åka hit med barn rekommende
ras akvariet eller en båtutflykt. 

Vill du undvika den värsta hallabaloon är mitt tips att 
hyra en cykel och trampa ut till Stock Island, där du kan 
slå dig ner i den skönt skruttiga lilla hamnen och njuta av 
Floridas bästa ”hogfish sandwich” (en macka fylld med den 
lokala favoritfisken).

För i de här trakterna kan det verkligen löna sig att 
göra lite research på förhand och luska reda på ställen dit 
du vill gå och äta. Själva Key West är tämligen nedlusat 
med turistfällor och en hel del minst sagt medelmåttiga 
restauranger. 

För övrigt är bilresan ner till Key West smått magisk, 
särskilt om den sker en tidig morgon eller när solen börjar 
gå ner (planera!). Få platser i världen kan mäta sig med 
Floridas fantastiska himmel. En explosion i 

”Miami har blivit stekhett och  
något av det nya New York” 
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F L O R I D A T I P S

Universal Studios Florida
Roligt, actionfyllt och går hem 
både hos stora och små. Ett 
tips är att skaffa biljett till båda 
nöjesparkerna och gärna  
Expresspass till snabbkön. 
6000 Universal Boulevard, 
Orlando 
www.universalorlando.com

Guanabanas, Jupiter
Festlig utomhusrestaurang med 
fin utsikt över vattnet och många 
små roliga gångar för de små att 
upptäcka. Har egen barnmeny, 
men också fantastiska fish tacos. 
Allt på menyn är lokalt odlat och 
fiskat.
960 N Highway A1A, Jupiter 
www.guanabanas.com

Turtle Hospital, Florida Keys
Litet sjukhus som räddar skada-
de havssköldpaddor, men har 
också visningar för allmänheten. 
Bokas helst i förväg.
2396 Overseas Highway,  
Marathon 

Låt barnen vara med i  
planeringen av resan
Visa bilder, kartor och hemsidor 
innan ni reser. Låt dem önska sig 
vad de vill äta, se och uppleva.

För barn

”Miami har blivit stekhett och  
något av det nya New York” 
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brinnande färger och dramatiska molnformateringar som 
knockar en i knävecken och går rakt in i hjärtat. 

Längs vägen över ”The Keys” – ett pärlband av öar som 
löper hela vägen ner till Key West – hittar du dessutom 
andra lite mer barnvänliga orter som till exempel Marathon 
och Islamorada. Perfekta utgångspunkter för dig som gillar 
att fiska. Många krogar lagar gärna till fångsten, ett bra tips 
för dig som inte vill fiska bara för fiskandets skull. Vill du 
hellre titta än äta är det finfina snorklingsvatten.

E T T  A N N A T  A L T E R N A T I V T  ” V U X E N S T Ä L L E ”  för dig som är på jakt 
efter ett stycke av det gamla och äkta Florida är Cedar Key 
på Gulfkusten. Ett pyttelitet hippie näste som åldrats med 
värdig het, så långt ifrån shoppingmalls och snabbmats
kedjor du kan komma. Här går livet i sin stilla lunk, traktens 
fiskare dyker fortfarande efter musslor och rensar dem 
manuellt med gamla metoder. Restaurangerna är enkla och 
maten lagas som den alltid har gjort. Perfekt för dig som 
hellre vill kolla in pelikaner i solnedgången än dansa techno 
natten lång. 

M E N  F Ö R  Ö V R I G T  Ä R  H E L A  F L O R I D A  sannerligen ett barnens 
paradis. Alva Sjöström Johansson är tio år och har just 
kommit hem från sitt livs resa. Hon pratar ständigt om sina 
äventyr.
– Roligast var Universal Studios, för de hade Simpsons 
och allt med Harry Potter. Och så gillade jag Dumma mej
karusellen där man fick åka med 3Dglasögon och blev 
förvandlad till en minion. Disneyworld tyckte jag var lite 
mesigt, men det var roligt när jag fick äta våfflor med Stitch.

Men det var inte bara nöjesparkerna som lockade. Alva hade 
sett en bild på en strand med massor av jättesnäckor. Bilden var 
tagen på ön Sanibel Island på Gulfkusten och hon ville prompt 
att familjen skulle åka dit. Den långsmala ön blev en klockren 
hit för stora som små.

Mamma Bodil njöt av att ligga i solen, blunda, lyssna på 
vågorna och fundera på om hon skulle orka öppna sin bok 
eller inte. Pappa Ruben ledde snäckletandet och Alva var i 
sitt esse.
– Det var så kul att plocka snäckor! Fastän vi gick upp 
jättetidigt och jag var supertrött, men det glömde jag så fort 
jag kom ner på stranden och fick se alla stora snäckor. Sen 
såg jag sköldpaddor också. De var väldigt gulliga.

A L V A  G I L L A D E  D E S S U T O M  M A T E N  i Florida: ”Här smakar ham
burgarna kött”. Och faktum är att maten sällan utgör något 
problem för yngre Floridaresenärer. Snarare tvärtom. Och 
för en matroad tonåring kan utbudet vara rena drömmen. 
—Min 16årige son Jesper älskar mat och vi hittade många 
små bra ställen. Bland annat tryckte vi i oss massor av 
ceviche från foodtrucks vid stranden. Det var där vi hängde 
mellan bad och sol. Det han såg mest fram emot på hela 
resan var vad vi skulle äta på kvällen, berättar Johan Croon, 
som nyss njutit av en pappasonsemester i Florida.

V A D  D U  Ä N  F Ö R E D R A R  I  M A T V Ä G  bör du inte missa att prov
smaka ”stone crabs”, en lokal specialitet som är i säsong 
mellan mitten av oktober och mitten av maj. Stora, maffiga 
fullmatade krabbklor dissekeras med fingrarna och doppas i 
smått himmelska såser. 

En anledning så god som någon att besöka den lilla orten 
Everglades City i södra delarna av den stora nationalparken. 
Där du kan sitta på en kajkant och kalasa på pinfärska, 
ny fiskade stone crabs i stora lass. Allt medan du ser de 
klassiska propellerbåtarna komma och gå, och kanhända  
en nyfiken sjöko sticka upp sin nos.

Efteråt tar du en kanottur genom träsket och hoppas – 
eller hoppas inte – på att möta en alligator eller krokodil. 
Skräckblandad förtjusning har ingen ålder.

”– Jag älskar också den sköna till
bakalutade attityden i Florida Keys, 
här stressar ingen. Det är hög flipflop 

faktor och låg modefaktor, skönt alltså” 
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F L O R I D A T I P S

The Rum Line, Miami
Romantisk rombar som är lite 
småknepig att hitta. Sitt under 
stjärnorna och sippa på en 
välskakad daiquiri. 
1601 Collins Avenue, Miami Beach 
www.therumline.com

Rod & Reel Pier Restaurant, 
Anna Maria Island
Ett genuint stycke av det gamla 
Florida längst ut på en liten pir 
med restaurang ovanpå och 
minimal bar med stammisar. 
Pinfärsk fisk och blaskig öl 
garanteras.
875 N Shore Drive, Anna Maria
www.rodreelpier.com

The River Sea Oyster Bar, 
Miami
Ohyggligt bra fisk- och skaldjurs-
restaurang. Fräscht, modernt, 
smakrikt och superb service.
650 S Miami Avenue, Downtown 
Miami
www.therivermiami.com 

Dalímuseet, St Petersburg
Över 2 000 konstverk från hela 
Salvador Dalís karriär visas i 
en fantastisk byggnad. Väldigt 
sevärt.
One Dalí Boulevard,  
St Petersburg
www.thedali.org

För vuxna
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FAKTA
F L Y G T I D :  

11–13  timmar.

T I D S S K I L L N A D:  
Svensk tid -6 timmar

VA LU TA :  
Dollar (USD)

S Ä S O N G:  
Året runt
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florida
A T T  K Ö R A
Det är väldigt enkelt att köra bil i Florida. 
Tempot är lugnt (förutom i Miami i rus-
ningstrafik) och förarna är hjälpsamma. 
Både hyrbil och bensin är väldigt billigt. 
Boka helst med GPS. Barn måste sitta i 
barnstol (går att hyra).

Du behöver förmodligen gå in på 
macken om du betalar med svenskt kort. Du 
får uppge ungefärligt belopp i förväg, men 
den exakta summan dras inte förrän efteråt.
I Florida är det tillåtet med högersväng vid 
rött ljus (om trafiken gör det möjligt). Väg-
tull förekommer vid större på- och utfarter. 
Ett Sunpass kan löna sig om ni reser mycket. 
Stanna gärna minst två nätter på varje 
ställe för en mindre stressig resa.

T R A N S P O R T E R
De flesta städer i Florida har taxitjänsten 
Uber, vilket kan vara en smart lösning om du 
vill låta bilen stå en kväll (kräver dock wifi). 
Ladda ner appen innan du reser hemifrån.

På många håll kan du även hyra cykel. I 
Miami finns en liten monorail som är gratis.

A T T  B O
Det är dyrt med hotell i Miami och Key 
West. Det lönar sig att boka hemifrån i för-
väg. På andra orter kan man hitta billigare 
boende av varierande klass.

A T T  Ä T A
Priserna är något lägre än hemma. Fisk 
och skaldjur i alla former rekommenderas, 
liksom barbecue, tacos och burgare. Missa 
inte specialiteter som Key Lime Pie och sto-
necrabs. Vissa restauranger har barnmeny.
I USA får man räkna med att lägga på 20 
procents dricks. På turistorter kan dricksen 
redan vara inräknad – kolla notan noga så 
att du inte lägger dubbelt!

AT T TÄNKA PÅ NÄR DU PLANERAR DIN RESA

T I P S  I N F Ö R  
F A M I L J E R E S A N
• Kom ihåg solskydd, plåster och  

våt servetter!
• Smart grej att ta med är en el-

omvandlare med grenkontakt så att  
alla kan ladda sina mobiler, paddor  
och datorer samtidigt.

• Låt barnen vara med i planeringen av 
resan. Visa bilder, kartor och hemsidor 
innan ni reser. Låt dem önska sig vad de 
vill äta, se och uppleva.

STONE CRAB
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D A G  1 – 2 :  O R L A N D O
Lägg två dagar på valfritt nöjesutbud. 
Universal Studios rekommenderas. 
Smart är att boka biljetter i förväg på 
nätet. Köp gärna snabbpass för att 
slippa de värsta köerna.

D A G  3 – 5 :  C L E A R W A T E R  B E A C H
Unna er lite sol och strandliv på 
Guldkustens underbara sandstränder 
där vågorna inte är så höga. Bra utbud 
av familjevänliga restauranger. Ta en 
delfintur eller besök Clearwater Marine 
Aquarium.

D A G  6 – 8 :  S A N I B E L  I S L A N D
Variera strandutbudet med att plocka 
jättelika snäckor. På vägen hit passerar 
ni cirkusmuseet i Sarasota och äter lunch 
downtown.

D A G  9 – 1 1 :  F O R T  M Y E R S – 
E V E R G L A D E S
Sov i Fort Myers. Frossa i bbq-käk på 
suveräna Reuben’s Smokehouse. Kör 
sedan igenom Everglades och ta en 
tur med airboat eller kanot. Har ni tid 
sticker ni ner till Marathon och besöker 
sköldpaddssjukhuset (bokas helst i 
förväg). 

D A G  1 2 – 1 4  M I A M I
Här finns mer än nattklubbar. Låt barnen 
gå loss på Miami Children’s museum – 
en enda stor interaktiv lekplats för alla 
åldrar. Gör en utflykt till Biscayne Nature 
Center där man själv får fånga sjöhästar 
och andra djur från Floridas natur (och 
som man sedan släpper tillbaka). Vid 
broarna i Downtown kan man spana 
efter sjökor.

AT T TÄNKA PÅ NÄR DU PLANERAR DIN RESA FÖRSLAG PÅ PROGRAM

D A G  1 – 2 :  F O R T  L A U D E R D A L E
Blanda strandlivet med nöje och krogar 
i den sympatiska stadsdelen Las Olas. 
Shoppa tills ni storknar på det gigantis-
ka köpcentret Sawgrass Mills Outlet.

D A G  3 – 6 :  M I A M I
Upptäck staden stadsdel för stadsdel. 
Börja med South Beachs enorma utbud 
av cocktailbarer, krogar och nattklub-
bar. Strosa i coola Wynwood och shoppa 
i Miami Design District. Käka kubanskt 
i Little Havana och slappa på stranden 
mellan varven.

D A G  7 – 1 0 :  I S A L M O R A D A – K E Y 
W E S T
Stanna till och ät lunch i Islamorada – ett 
av Floridas skönaste ställen. Det är här 
tv-serien ”Bloodline” är inspelad. Njut av 
den vackra bilturen ner till Key West.
Ta några öl på Green Parrot, ät gott på 
Seven Fish eller sörpla ostron i hamnen. 
Solnedgången ser du bäst från Louie’s 
Backyard med en mojito i näven. Hyr en 
cykel och njut av en hogfish sandwich på 
Stock Island. Undvik helst helger.

D A G  1 1 – 1 2 :  E V E R G L A D E S – 
F O R T  M Y E R S
Kör genom Everglades och spana efter 
krokodiler på valfritt vis. Kalasa på 
stonecrabs i Everglades City till lunch. 
Övernatta i Fort Myers. Här kan det 
också vara läge att lägga in ett golfpass 
om du är lagd åt det hållet.

D A G  1 3 – 1 4 :  S T  P E T E R S B U R G – 
C L E A R W A T E R  B E A C H
Besök Dalímuseet i St Petersburg och ta 
sedan en vintagevända längs trendiga 
Central Avenue. Vila ut på tillbaka lutade 
Clearwater Beach och lapa de sista 
solstrålarna innan hemresan.

Med familj Utan barn

ISLAMORADA

L Ä S M E R  PÅ :  V I N G. S E / F LO R I DA

 

FORT LAUDERDALE

CLEARWATER BEACH
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T E X T :  K R I S T O F E R  K E B B O N    F O T O :  T E D  L I N D H O L M ,  I S T O C K  &  V I N G S  B I L D A R K I V

ELÉTRICO 
28

Det finns många sätt att upptäcka 
Lissabon på. Till fots, i en tuk-tuk eller till och 

med på cykelsadeln. Men frågan är om inte 
det bästa sättet är att hoppa på Elétrico 28, 
den karaktäristiska gula spårvagnen som 

i över hundra år enträget snirklat sig 
fram genom Lissabons stadsdelar. 

Spårvagn genom ljuva Lissabon
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Precis som Rom är Lissabon byggt på sju kullar, 
vilket gör att många av stadens gator är för branta 
för motorfordon. Därför har man också tre berg-
banor och en hiss som knyter ihop de olika stads-

delarna. Och så har vi spårvagnarna. Det finns fem olika lin-
jer, men den mest klassiska av dem alla är Elektriska 28:an.

D E  S N Ä V A  H Ö R N E N  och branta lutningarna på sträckan 
genom Lissabons historiska centrum passar inte moderna 
spårvagnar, så det är bara de klassiska singelvagnarna från 
1930-talet som kan färdas på de backiga spåren. I de flesta 
andra städer skulle dessa spårvagnar bara kunna ses på 
museum, här är de en viktig kugge i stadens lokaltrafik.

E 2 8 : A N  passerar flera av Lissabons mest intressanta historis-
ka sevärdheter, men även många av stans dolda pärlor. Här 
kommer man nära vardagslivet och, om man så vill, stadens 
själ. Med en 24-timmarsbiljett går det alldeles utmärkt att 
hoppa på och av som man vill. Lite som en hop on/hop off-
buss, men charmigare och något mindre turistigt. Men det 
ska sägas på en gång: det här är ingenting för den som går 
igång på japanska snabbtåg som aldrig avviker en milli-

meter från tidtabellen. Gillar man däremot gammeldags 
charm och personlighet är det alldeles underbart.

Martim Moniz
Lissabon är turistvänligt utan att vara tillrättalagt. Vackert, 
på sina håll lite ruffigt men väldigt charmigt. Precis det-
samma kan sägas om de gamla spårvagnarna. De knirrar, 
knarrar, knirrar fram genom smala gränder och över stora 
torg, uppför backar, nedför backar. Förbi vackert kaklade 
fasader, längs med trottoarernas vita stenläggningar och 
över torgens vågmönstrade mosaik. 

E L É T R I C O  2 8  utgår från torget Martim Moniz mitt i stan. 
Vid mitt besök i Lissabon bor jag på det utmärkta Hotel 
Mundial som har ett perfekt läge vid just detta torg. Så mitt 
elektriska äventyr börjar precis utanför lobbyn. Det första 
som slår mig när jag kliver ombord är den tjusiga inred-
ningen i trä, som direkt ger en känsla av att ha förflyttats 
bakåt i tiden. På väggen bakom föraren står det att vagnen 
har plats för 20 sittande och 38 stående, men ofta är det 
betydligt fler. Vilket dessvärre skapar en inbjudande miljö 
för ficktjuvar, så se upp.

HOTEL MUNDIAL

• Invigdes 1914.
• Går från Martim Moniz till Prazeres.
• Total körsträcka ca 7 km, 35 hållplatser.
• Går med 10-15 min intervall mellan 06 och 23.
• 20 sittplatser och 38 ståplatser.
• Biljett kan köpas av föraren men förköpt 
 24-timmarskort eller ”Lisboa Card” 
 rekommenderas.
• Se upp för ficktjuvar!

Elétrico 28 

P
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SÃO VICENTE DE FORA �lfam�
Vi lämnar Martim Moniz bakom oss och glider långsamt via 
Graça mot Alfama. Vill man beundra de vackra kakelväggar-
na i kyrkan São Vicente de Fora hoppar man av vid hållplat-
sen med samma namn. Och den som har turen att vara här 
på en tisdag eller lördag får inte missa Feira da Ladra, den 
stora loppmarknaden som sedan urminnes tider hållits på 
Campo de Santa Clara alldeles i närheten. Här kan man 
köpa, eller sälja, allt. 

M E N  Ä V E N  O M  D U  Ä R  här någon annan veckodag är det värt 
att stanna till och utforska denna charmigt slitna stadsdel. 
Alfama är den äldsta delen av Lissabon, en medeltida stads-
del med mysiga kvarter och labyrintlika gator. Husen står 
tätt runt de branta gatorna på sluttningen nedanför borgen 
Castelo de Sao Jorge, och tvättlinorna hänger över gränd-
erna i bästa Lady & Lufsen-stil.

1 .  H O T E L  M U N D I A L 

Ett populärt hotell med perfekt 
läge mitt i centrala Baixa, 
nära shopping och sevärd-
heter. Hotellets takbar har en 
fantastisk utsikt över staden.

3 .  Q U I N T A  D A  M A R I N H A 

Perfekt för dig som är ute 
efter en golfsemester. Här 
bor du direkt på golfbanan 
utanför Cascais, bara 30 
minuter  från Lissabon. 

3 Hotelltips

2 .  L U X E  H O T E L 

Enkelt men trevligt och prisvärt hotell med bra läge i centrala 
Lissabon, nära Avenida Almirante Reis.

PASTEIS DE BELEM
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H Ä R  F I N N S  många spännande tavernor och kvartersbutiker, 
ofta i form av – bokstavligen – hål i väggen. Missa inte heller 
Sé-katedralen med sina två ståtliga klocktorn, och om du 
gillar vackra utsiktsplatser kan du plocka fram kameran 
vid Largo das Portas do Sol eller Miradouro de Santa Luzia. 
Den som orkar ta sig upp till borgen belönas med stans 
kanske allra bästa utsikt. 

�aix�
Den elektriska 28:an rasslar vidare nedför de sluttande 
gatorna och ibland, känns det som, nästan genom lokalbe-
folkningens vardagsrum. Plötsligt kränger spårvagnen 
runt ett hörn och vi är tillbaka i Baixa, ”den lägre staden”, 
Lissabons downtown och kommersiella centrum. Här 
fi nns mycket att se, så jag hoppar av på Rua da Conceição 
och ägnar en stund åt att utforska Baixas boulevarder, 
gågator och torg till fots. 

P L A T S E R  S O M  Avenida da Liberdad, Rua Augusta, Rossiotor-
get och Praça do Comércio bjuder på vackra stensättningar, 
nyklassicistiska byggnader, tjusiga statyer och fontäner. 
Ett annat måste är den vackra nygotiska Santa Justa-hissen, 
som förbinder Baixa med det högre belägna Bairro Alto. 
På plattformen högst upp väntar en fantastisk utsikt 
över Baixa.

�hiad�
Vi hoppar återigen på 28:an som gnisslande börjar klättra 
upp mot det eleganta, sofi stikerade Chiado. Här fi nns det 
gott om teatrar, bokhandlare, tjusiga caféer, gallerier och 
modebutiker. Ett bra ställe att hoppa av är på det livliga 
torget Largo do Chiado. Här kan man insupa folklivet, 

beundra områdets art noveau-fasader och kanske ta en 
ka� e på stans mest kända fi k: A Brasileira.

�airro Alt�
Spårvagnen liksom klämmer sig in på de smala gatorna och 
gränderna när vi nu har kommit till de högt belägna kvarte-
ren, Bairro Alto. Vi har hamnat i de mysiga gamla bohem-
kvarteren, traditionellt befolkade av stadens konstnärer och 
författare. Idag är det ett av Europas bartätaste kvarter med 
små barer överallt längs de snirkliga kullerstensgränderna. 
Om Baixa är som livligast på dagtid så är det här det händer 
på kvällarna. 

B A I R R O  A L T O  bjuder på ett intensivt och otvunget nattliv. 
På trendiga Rua do Norte trängs små coola butiker med 
mysiga jazzbarer och en och annan kubansk bar där salsamu-
siken strömmar ut genom fönstren. När jag försöker beställa 
en take away-ka� e möts jag av oförstående blickar. Men att 
beställa en take away-caipirinha är inga problem. Sedan är 
det bara att mingla vidare i folkmyllret ute på gatan.

�razere�
Om klockan ännu inte hunnit bli caipirinha-dags, och du 
är sugen på att se mer av Lissabon, är det bara att hoppa på 
spårvagnen igen och fortsätta till Prazeres. Du kommer då 
passera såväl parlamentsbyggnaden i São Bento som basi-
likan i Estrela. Åker du hela vägen till ändstationen kan du 
besöka den praktfulla kyrkogården Cemitério dos Prazeres. 
Kyrkogården är nästan som en stad i staden och inrymmer 
bland annat Europas största grav. Väl värt ett besök, men 
förslagsvis sitter du snart på Elektriska 28:an igen, på väg 
tillbaka till de mer livsbejakande delarna av Lissabon.

”Glöm take away-kaffe. 
    Men take away-caipirinha 
är inga problem.”SÉ-KATEDRALEN

ROSSIOTORGET
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15:00 
SANTA JUSTA-HISSEN 

Ta en åktur i den nygotiska his-
sen som förbinder Baixa med 
det högre belägna Bairro Alto. 
Den är 45 meter hög och bygg-
des av Gustave Eiffels lärljunge 
Raul Mesnier. På plattformen 
högst upp väntar en fantastisk 
utsikt över Baixa. (Rua Áurea)

12 TIMMAR I

14:30
RUA AUGUSTA

Gå genom den pampiga triumf-
bågen på Praça do Comércio 
och in på den tjusiga gågatan 
Rua Augusta med sin vackra 
stenmosaik. Här möts du av ett 
livligt folkliv med gatuartister 
och en massa butiker. 

13:30
LUNCH PÅ PRAÇA 

DO COMÉRCIO
Kombinera lunchen med ett be-
sök på det pampiga Comércio-
torget, nere vid vattnet. Här 
finns gott om restauranger 
och uteserveringar, t.ex. Café 
Martinho da Arcada. (Praca 
do Comércio 3)

15:30 
KAFFEPAUS PÅ 

BRASILEIRA
Beställ ”um bica” på det kanske 
mest kända caféet i Lissabon – 
A Brasileira. Förutom gott kaffe 
bjuds du på vacker art déco-
inredning från öppningsåret 
och möjlighet att ta en selfie 
bredvid Fernando Pessoa-
statyn. (Rua Garrett 120)

L Ä S M E R  PÅ :  V I N G. S E / L I S S A BO N

16:30 
SHOPPING I CHIADO

Chiado är det mysigt elegan-
ta området mellan Bairro Alto 
och Baixa. Områdets kärna 
utgörs av shoppinggatan Rua 
Garrett, och här kan du lätt 
spendera en timme eller två 
bland butiker, caféer, bok-
handlare, museer och teatrar.

19:00 
MIDDAG PÅ THE 

DECADENTE 
I grannhuset ligger ett hostel 
som också hyser restaurangen 
The Decadente. Aningens 
hipstertrendigt, men med 
en välkomnande och trevlig 
atmosfär – och riktigt bra mat. 
Boka bord i förväg. (Rua São 
Pedro de Alcântara 81)

21:00 
FADO PÅ TASCA DO CHICO

Ett besök i Lissabon är inte komplett utan att ha lyssnat på den 
portugisiska bluesen – fado. När du ändå är i krokarna, kliv in på 
Tasca do Chico och låt dig förföras av den vemodiga musiken. 
(Rua do Diário de Notícias 39)

18:00 
DRINK PÅ 

THE INSÓLITO
Vill du svalka strupen är The 
Insólito ett bra ställe att göra
det på. Anmäl dig på entré-
planet så blir du (om det finns 
plats) anvisad in i en minimal 
gammal hiss som tar dig upp
till takvåningen. Väl där väntar 
himmelska drinkar och dito 
utsikt. (Rua São Pedro de 
Alcântara 83)

09:00 
FRUKOST 

PÅ CAFÉ NICOLA
Börja dagen med frukost på 
det klassiskt tjusiga art déco-
caféet Nicola, förr i tiden känt 
som författarnas stamhak. 
Caféet har ett perfekt läge 
mitt i folklivet på det vackra 
Rossio-torget. (Praça Dom 
Pedro IV 24-25)

1 1 . 15
PASTEIS DE BELEM

Dags för finfika! I det vackert 
kakelinredda 1800-talscaféet
Antiga Confeitaria de Belém 
tillverkas de berömda Pasteis 
de Belém-bakelserna, enligt 
ett hemligt recept från Jeróni-
mos-klostret. Smakar ljuvligt 
tillsammans med en kopp ryk-
ande hett kaffe! (Rua de 
Belém 84-92)

12:15
PROMENAD I J ARDIM 

AGRÍCOLA TROPICAL
Om du vill ta en paus från 
folkmyllret kan du med fördel 
ta din tillflykt till denna rofyllda 
oas, som tidigare tillhörde 
Belém-palatset. En tropisk 
trädgård med påfåglar, säll-
synta tropiska växter och vack-
ra dammar. Inträdet kostar ett 
par euro, men det är det värt. 
(Largo Dos Jeronimos)

10:00
HISTORISK SIGHT-

SEEING I BELÉM
Vill du få mycket historia på 
liten yta ska du ta dig till stads-
delen Belém. Börja med 1500-
talstornet Torre de Belém och 
fortsätt till sedan till det beröm-
da klostret Mosteiro dos Jeróni-
mos. Vill du se hur presidenten 
bor traskar du sedan vidare 
till Palácio de Belém, det rosa 
palatset som tidigare var ett 
kungligt palats.

1 1 :45
KONST OCH 

SOUVENIRSHOPPING  
För den konstintresserade är 
ett stopp på Centro Cultural 
de Belém ett hett tips. Här 
finns modern konst på Museu 
Berardo, som också har en 
välsorterad souvenirshop. 
(Praça do Império)

”Glöm take away-kaffe. 
    Men take away-caipirinha 
är inga problem.”

Lissabon
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I år fi rar Ving 60-årsjubileum,
något som får oss att blicka tillbaka på alla 

fantastiska minnen som vi skapat genom åren. 
Vi bad några av Vings gamla reseledare 

att berätta om sina roliga minnen 
från sina år ute i världen

60 ÅR 
AV MINNEN
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Lyxtåg på Ceylon
1971 introducerade Ving långdistanscharter till 
Ceylon. Vi utmärkte oss under de första charteråren 
på Ceylon. Bland annat chartrade vi ett lyxtåg som 
vi använde för våra utfärder till korallreven på 
södra ön. Bilden visar premiärturen.
Göran Olsson

"Nu ska jag 
åka hem till Norge och 
växa snabbt och bli stor, 
så kommer jag tillbaka 

hit och gifter mig 
med dig!"

Den i särklass bästa komplimangen under mina år 
som reseledare fick jag av en 5-årig gosse från Norge. 
Ulla Svensson

Schereffe!
Sommaren 1987 jobbade jag i Cesme, Turkiet. Vi körde 
en utflykt till den lilla byn Barbaros, med det fantasi-
fulla namnet “Turkisk afton”. Trots namnet var det en
väldigt lyckad utflykt, inte minst för den lilla byns 
ekonomi. Som Vingresors platschef blev jag hjälte-
förklarad och inbjuden på festmiddag tillsammans 
med byns “höjdare”. Vi samlades i en mycket enkel 
lokal där det dukades fram helstekt get och raki. Efter 
X antal “schereffe” (skål) började grabbarna tissla och 
tassla, nu var det dags för mig att bekänna färg. Först 
en stor brödskiva med utsmörjd gethjärna (smakade 
helt okej). Sedan det stora elddopet – getöga! Efter 
en eller flera “schereffe” så åkte ögat ner. Det blev
liggande i min mage och stirrade upp på mig i flera 
dagar. Garanterat första och sista ögat för mig. 
Bifogar en bild på “gänget”.
Jens Hillbom

VART HAR JAG KOMMIT?
Vintern 2007/2008 jobbade jag i Egypten. En dag 
när jag skulle skicka iväg en buss i Hurghada kliver 
en gäst av, lite småförbannad för att bussen väntat 
en stund. Han frågar vad en taxi in till Larnaca 
kostar. "Jag ska besöka sina släktingar!" skriker han. 
Jag förklarar att vi är i Egypten, inte på Cypern. 
I chocktillstånd förklarar gästen att han hade bokat 
resan sent på natten dagen innan avresa och trodde 
Hurghada var flygplatsen på Cypern. Han fick ringa 
sina väntande släktingar på Cypern och säga att 
han hamnat lite fel... 
Riccardo Malmgren

VAD HAR NI 
FÖR VÄDER?

1992 jobbade jag på Kos. En vecka mitt i sommaren 
var det för ovanlighetens skull ostadigt väder och 
regn. På ett av hotellen i Kos stad hade jag några 
missnöjda gäster som inte kunde förstå att det kunde 
regna i den grekiska övärlden i juli. "Vi var här förra 
året samma vecka, men då regnade det minsann inte. 
Men det är klart, då åkte vi med Fritidsresor." Jag tog 
fram min bästa skämtsamma guideblick och svarade: 
"Jag förstår. Men låt oss gå bort till deras kontor där 
borta, så kan vi kolla hur de har det med vädret idag.” 
Vi började skratta allihop, och de bjöd mig på en kall 
frappé i skuggan på hotellet. Just då bröt solen fram.
Lena Silén 
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Gran Canaria är ett av våra i särklass populäraste resmål, 
men ändå har den klassiska ön så många oupptäckta sidor. 

Vings värld ger dig fem förslag på aktiviteter 
som vidgar dina vyer.

GRAN 
CANARIA  

T E X T :  K R I S T O F E R  K E B B O N    F O T O :  R O C K Y  A D V E N T U R E ,  B L U E  E X P L O R E R S
P O Z O  W I N D S ,  P R O  S U R F I N G ,  V U L C A N  C A N A R I A S ,  M I C H A E L  M A L M B O R G  &  V I N G S  B I L D A R K I V
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5 sätt att upptäcka

GRAN 
CANARIA  

T E X T :  K R I S T O F E R  K E B B O N    F O T O :  R O C K Y  A D V E N T U R E ,  B L U E  E X P L O R E R S
P O Z O  W I N D S ,  P R O  S U R F I N G ,  V U L C A N  C A N A R I A S ,  M I C H A E L  M A L M B O R G  &  V I N G S  B I L D A R K I V
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Vandringslederna bjuder på storslagna vyer.

Kajak
En nära naturen-

   upplevelse
 

Trekking
Bergsvandring på hög nivå 

vulcancanarias.com

Gran Canaria är som en kontinent 
i miniatyr, med fyra olika klimat-
zoner på samma ö. Så om du bara 
orkar resa dig från solstolen och 

ge dig upp i bergen väntar fantastiska upp-
levelser i en omväxlande natur. Dramatiska 
vulkanlandskap och pinjeskogsklädda bergs-
sidor. Grönskande dalar, gamla bergsbyar och 
en makalös utsikt. En bergsvandring på Gran 
Canaria bjuder helt enkelt på betydligt mer än 
det vanliga strandlivet. Som den magiska käns-
lan av att äta matsäck ovan molnen, med utsikt 
över Atlanten och resten av Kanarieöarna. 

Ett perfekt sätt att uppleva en ö är att paddla 
runt den. Under en kajaktur längs med 
Gran Canarias kust bjuds du på massor av 
spännande upplevelser som du normalt 

inte får vara med om på Kanarieöarna. Från de 
mäktiga klipporna vid Tauritostranden till grot-
torna utanför Puerto de Mogán. Och har du riktig 
tur kanske du får se en och annan delfin också. 
Den vanligaste kajaktypen på Kanarieöarna är den 
så kallade ”sit-on-top”-modellen. Du behöver inga 
förkunskaper, och väljer själv om du vill paddla 
ensam eller i en dubbelkajak. Solbrännan och 
träningen får du på köpet!

rockyadventure.com

Paddla ensam eller 
i dubbelkajak.

Gran Canaria lockar surfare 
från hela Europa.
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Surfing fungerar 
utmärkt för barn-
familjer, så länge 

barnen är sim-
kunniga.

Tajming är A och O, det gäller 
att fånga vågen i precis rätt tid.

Gran Canaria lockar surfare 
från hela Europa.

Gran Canaria är kanske 
inte det första resmål man 
förknippar med surfing, 
men faktum är att det är 

ett riktigt bra surfresmål – både för 
nybörjare och mer erfarna surfare. 
Vill du lära dig grunderna finns det 
nybörjarkurser i området kring Mas-
palomas på den södra delen av ön. Den 

mer avancerade surfaren söker sig med fördel till den lite blåsigare 
norra delen av ön, där de största vågorna finns. Och frågan är om det 
finns något coolare sätt att uppleva Las Palmas än från en surfbräda 
på Las Canteras-stranden? Behöver du hjälp finns både skolor och 
privatinstruktörer, som alltid gör sitt bästa för att hitta det perfekta 
stället för din kunskapsnivå och dagens väder. Bor du på Vings eget 
hotell Sunwing Arguineguín hjälper personalen gärna till med att 
upprätta kontakt.

Surfing
Lär dig fånga vågen

prosurfingcompany.com

Sunwing Arguineguín Seafront.
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VInd-
   surfing

Dykning

På Gran Canaria råder 
perfekta förhållanden 
för vindsurfing.

pozowinds.com

Under havsytan väntar en annan 
spännande del av Gran Canaria. 
Här finns såväl naturliga som 
konstgjorda rev, liksom de mest 

fantastiska vrak – allt från enklare dyk på 
nybörjarnivå till avancerade djupdyk. De 
bästa dyken upplever du i "El Cabron", ett 
naturreservat under vatten som anses vara 
en av de bästa dykplatserna i Europa. Det är 
en häftig känsla att utforska marinparkens 
undervattenslandskap med alla sina grottor, 
tunnlar, branter och valv. Kanske stöter du 
på ett stim barracudor, några vackra sjö-
hästar eller ser en stingrocka glida förbi.

Det är en alldeles speciell känsla att ta 
tillvara på naturkraften i vinden och 
känna adrenalinet strömma till i takt 
med att farten ökar. Gillar du att vind-

surfa är Gran Canaria en av världens bästa plat-
ser. Byn Pozo Izquierdo på ostkusten står ofta 
värd för världscuptävlingar i vindsurfing, och 
det av en god anledning. Här blåser det alltid, 
och det är inte ovanligt att vinden kommer upp 
i en hastighet av mer än 16 m/s. Om du är ny-
börjare kan det dock vara en bra idé att hålla 
till i skyddade hamnar som Puerto Rico och 
Puerto de Mogán.

Sol, vind och vatten

Underhållning under ytan

blue-explorers.com
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Säkerhet 
över

 alla gränser

* Det är alltid de fullständiga villkoren som gäller vid skadereglering

Ta inga risker  
din resa är värdefull

Varför ska du köpa en reseförsäkring när du redan har ett reseskydd i din hemförsäkring och 
kanske betalar med kort? Det finns många skäl! Goudas ”Komplement till hemförsäkring” är 
speciellt utformad för att utöka det reseskydd du redan har i din hemförsäkring. Det innebär 
att du aldrig blir dubbelförsäkrad.

• Du får hjälpen direkt på plats av din reseledare.
• Försäkringen ersätter förlorade resdagar om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.
• Blir du sjuk mer än halva resan ersätter försäkringen dig med en ny resa.
• Försäkringen gäller helt utan självrisk.
• Inträffar det något i din privata bostad eller i din bil under resan, täcker försäkringen 

den självrisk du får betala till ditt hem- eller bilförsäkringsbolag.
• Hyr du bil på resmålet ersätter försäkringen den självrisk du måste betala till uthyrnings 

bolaget om du orsakar skada på bilen.

Saknar du hemförsäkring hjälper vi dig att teckna en heltäckande försäkring. 
 
För mer information om försäkringen vänligen kontakta
din resesäljare på Ving, alternativt läs mer på www.ving.se
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SKÅL! 
Gör dina egna OBC-drinkar

R E C E P T :  M A X  K A R S B R I N K     F O T O :  P E L L E  L U N D B E R G

GÖR SÅ HÄR:
Häll 3 cl vodka (infuserad med 
grönt äpple, stjärnanis och 
limeskal) i ett glas med is. Fyll upp 
med färskpressad mandarinjuice. 
Rör runt en gång och garnera med 
stjärnanis. (Bild på nästa sida).

Vodka
Mandarin
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En drink behöver inte prydas av ett paraply  
för att det ska vattnas i munnen på en törstig turist. 
Tvärtom. På Ocean Beach Club på Gran Canaria har 
man tagit fram en speciell meny med drinkar som är 

raka motsatsen till sliskiga paraplydrinkar med kemikalie-  
juicer. Här är recepten för dig som vill testa  

OBC-drinkarna hemma.
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The Grape 

GÖR SÅ HÄR:
Häll 5 cl grapefrukt cordial (infuse
rad med timjan) i ett glas. Fyll på 
med lika delar färskpressat grönt 
äpple och ananasjuice. Fyll upp 
med is och garnera med ett knippe 
timjan. 

& Thyme Mug 

ALKOHOLFRI

Detta är en sangria som smakar 
mycket, men med friska och upp
piggande smaker. 

GÖR SÅ HÄR:
Gör en bas med en massa härlig 
frukt, i vårt fall användes gröna 
äpplen, apelsinskal, mynta och 
ananasbitar. Häll på en cordial  
(se sid. 50) infuserad med vit
peppar och mynta. Toppa upp det 
hela med lite färsk apelsin, ananas 
och äppeljuice. Fyll upp med soda
vatten, rör runt och njut!

Sangria

ALKOHOLFRI
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Sangria
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Bubbly
GÖR SÅ HÄR:
Häll 2 cl sockerlag (smaksatt med svartpeppar 
och rosmarin) och 3 cl färskpressad anansjuice 
i ett glas med is. Fyll upp med cava och rör runt. 
Garnera med ananasblad. 

Pineapple
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Rhum
GÖR SÅ HÄR:
Häll 3 cl rom (infuserad med vanilj, 
torkad aprikos, kanel och apelsin-
skal) i ett glas med is. Fyll upp med 
färskpressad päronjuice. Rör runt en 
gång och garnera med kanel.

& Pear
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Mannen bakom OBC-drinkarna heter 
Max Karsbrink och jobbar till vardags som 

bartender i Stockholm, där han driver 
cocktailbaren Erlands. Här är hans bästa 

tips för dig som vill imponera på vännerna
 med drinkar utöver det vanliga.

�ax �ar� rin�

MAX TIPSAR

SÅ GÖR DU SOCKERLAG

(Snabbast) Värm upp lika delar 
vatten och socker på medelvärme 
på spisen tills att man ser att allt 
socker löst upp sig. Ställ in i kylen 
för att svalna.

(Bäst) När man värmer upp 
socker kommer man få en aning 
förändrad smak. Så mitt sätt är 
att blanda 60 procent socker med 
40 procent vatten i en flaska och 
skaka tills man ser att sockret löst 
upp sig. Tar lite längre tid men det 
är värt för smakens skull om man 
vill nörda ner sig i detaljer.

SMAKSATT SOCKERLAG 

Ta den färdiga sockerlagen och 
tillsätt de kryddor som önskas. The 
sky is the limit! Här kan det dock 
rekommenderas att värma upp 
sockerlagen för att få fram mer 
smak ur det som du vill smaksätta 
sockerlagen med.

CORDIAL

En cordial är en sötad juice (oftast 
citrus) som man kan använda i 
drinkar. Lite av en söt sour-mix. 
Man värmer upp lika delar juice 
och socker, på svag värme, tills 
allt socker löst upp sig. Cordial  
kan smaksättas på samma sätt 
som sockerlag. 

SMAKSATT (INFUSERAD) SPRIT 

Att smaksätta sprit också det 
vansinnigt lätt. Välj den sprit som 
du tycker om och lägg i de kryddor 
som du tror skulle passa. Låt stå 
tills du känner att spriten har fått 
den smak som du vill ha. En vecka 
brukar räcka. Men ju längre det 
får ligga i spriten desto bättre 
resultat. 

OCEAN BEACH CLUB är våra lite lyxigare 
och lugnare koncepthotell för den moder-
na familjen, som uppskattar design och 
god mat i en skönt avslappnad atmosfär. 
Ocean Beach Club finns på Kreta och 
Gran Canaria, och bygger på samma 
grundidé som Sunwing Family Resorts. 
Kvalitet och funktion är våra ledord, och 
målet är att skapa den perfekta semeste-
ranläggningen för barnfamiljer. Här finns 
både träningsmöjligheter, barnklubb, 
smakfulla lägenheter och omsorgsfullt 
utarbetade menyer.

Boka gärna en Ocean Beach Club 
Suite där du kan kliva rätt ner i poolen 
från din egen terrass. Vill du hellre bo lite 
avskilt bokar du med fördel en Clubhou-
se Suite som har terrasser med utsikt 
mot trädgården. Här finns också många 
gemensamma ytor för umgänge, sol och 
bad med lounge och små grönskande 
trädgårdar. För de yngre som vill  ha 
annat än sol och bad finns både Lollo & 
Bernies Mini Land och Teen Lounge.

OBC
–MODERN 
FAMILJELYX

L Ä S M E R  PÅ :  V I N G. S E
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AKTUELLT HOS VING

Skaffa hajfenan Ny butik 
Har du sett Vings reklamfilm "Pool Kid" med den 
underbara lilla killen som dansar med en hajfena 
på ryggen? Både pojken och hajfenan har blivit 
omåttligt populära, inte minst bland barnen. Nu 
kan du köpa hajfenan "SwimFin", som också fung-
erar som en flytdyna, på LolloBernieShop.com. 

Nu har Lollo & Bernie äntligen fått 
sin egen butik. Det är Sunwing 
Kallithea Beach på Rhodos som 
har fått äran att inhysa den första 
Lollo & Bernie-butiken, som redan 
blivit en stor succé bland våra 
yngre gäster. (Har du inte vägar-
na förbi Rhodos så finns förstås 
webbshopen kvar som vanligt 
på LolloBernieShop.com.)

Följ med på en vecka full av energisk dans, 
avslappnande yoga och intressanta föreläs-
ningar – allt i vackra omgivningar på Rhodos! 
Instruktörerna, Eva Katrine Thomsen och Therése 
Furudal, kompletterar varandra med var sin 
passion – dans respektive yoga – och ser till att 
veckan fylls av träningsglädje och motivation. 
Resan arrangeras av Ving och går av stapeln 
11-18 september. Läs mer på Ving.se/yogaresa.

Dans och yoga 
på semesternCHECKA IN 

GOSEDJURET

Boardingkort för gosedjur, seniorreseledare och hajfenor ti�  salu. Vår värld är stor
och mycket händer på våra hote�  och resmål. Här är lite av vad som är på gång just nu.

65-ÅRIGE KALLE 
BLEV RESELEDARE

Förra året sökte Ving barn mellan 
10 och 13 i tävlingen Reseledare 
Junior. I år vände vi på steken och 
sökte lite mer erfarna personer 
i tävlingen Reseledare Senior. 
Den lyckliga vinnaren som får 
prova på reseledaryrket i sommar 
blev 65-årige Kalle Sundkvist från 
Bromma. Kalle är en aktiv man 
som tränat hela sitt liv, och brin-
ner för att få människor aktiva. 
Hur han lyckades kan du läsa om 
i nästa nummer av Vings värld.

LOLLO & BERNIES 

matkasse
Nog är det lika viktigt att 
lära barnen laga mat som 
att lära dem cykla? Därför 
kommer ICAs matkasse få 
besök av Lollo & Bernie i 
höst! I Familjekassen hittar 
du varje vecka ett recept som 
är särskilt enkelt att laga till-
sammans med barn. Givetvis 
smakar det lika bra som alla 
ICAs andra recept, och dess-
utom bjuder våra maskotar 
på spännande tips, spel och 
pyssel. Läs mer och beställ 
på ICA.se/matkasse.

Äntligen kan barnens gose-
djur få ett eget boardingkort 
på semestern! Åtminstone 
om du reser med Ving. Bakom 
nyheten står vårt eget flygbo-
lag Thomas Cook Airlines, 
som älskar att skämma bort 
våra minsta resenärer.

…har antalet bokningar till Malaga 
ökat med sedan förra året.

100%  
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MEXIKO
Guacamole, paradisstränder och underverk 
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Vi landar i ett Mexiko som är trettio grader var-
mare än det Sverige vi för några timmar sedan 
lämnade. Ett nöjt hummande hörs i transfer- 
bussen när reseledaren i förbifarten nämner 

väderleksprognosen framöver. Det känns helt rätt att byta 
ut ett snöslaskigt Stockholm mot bikini, palmer och turkost 
vatten i en vecka eller två.

D I R E K T  E F T E R  I N C H E C K N I N G  på hotellet i Playa del Carmen 
letar vi oss ut på stan. Längs huvudgatan, femte avenyn, 
ligger mängder av restauranger, barer och butiker. Vi 
bestämmer oss för att leta upp en mexikansk restaurang 
som många har tipsat oss om. Vi går förbi femte avenyn 
och fortsätter uppåt. 10:e, 15:e, 20:e… Gatsystemet i Playa 
del Carmen är uppbyggt på samma sätt som i New York, 
ett rutmönster av avenidas och calles – och man lär sig 
snabbt hur man ska hitta. Turisterna blir färre och pris- 
erna lägre ju längre bort från femte avenyn vi kommer.

”Dos cervezas por favor!”
På restaurangen El Fogon har vi tur och får ett bord direkt. 
Vi ser ett fåtal andra turister, men annars består de flesta 
sällskapen av mexikanska familjer och kompisgäng. Menyn 
är enbart på spanska men med priser som gör att man kan 
chansa och beställa in både det ena och det andra. Redan 
när den inledande guacamolen kommer in så hörs ett 
”herregud så gott!” Även om fredagstacos hemma i Sverige 
har sin charm, så smakar allt lite mer – och lite bättre – på 
plats i Mexiko. Framförallt en varm kväll, sittandes på enkla 
plaststolar i oset från det öppna köket. Jag stoppar ner en 
limeklyfta i den immiga ölflaskan och mellan tuggorna pla-
nerar vi morgondagen. Känner vi för Isla Mujeres? Akumal? 
Tulum? Det får bli det sistnämnda.

”Playa ... playa ... playa”
Taxichauffören nickar med jämna mellanrum ut mot 
den nervevade rutan och förklarar att stranden i Tulum 
sträcker sig långt nere till vänster, och det är bara för oss 
att bestämma oss för var exakt vi vill hoppa ur taxin.

K O N T R A S T E N  mot shopping- och partystaden Playa del 
Carmen är stor. Längs stranden i Tulum finns inga jätte-
stora hotellkomplex, inga högljudda nattklubbar och 
inga butiker som säljer ekivoka kapsylöppnare. Vill man 
däremot gå på yogakurs, testa stand up-paddleboard 
eller äta fantastisk god organisk och/eller vegetarisk 
mat så är Tulum helt rätt plats.

S T R A N D E N  är milslång och blir då och då framröstad som 
världens vackraste. Vattnet har vykortsturkos färg och 
det krävs inte många filter på Instagram för att det ska 
resultera i likerekord. Eventuella vassa armbågar kan du 
lämna hemma – här kan du ha flera meter strandremsa 
helt för dig själv. 

D E N  S O M  F Ö R E D R A R  S Ö T V A T T E N  framför saltvatten finner 
också sitt lystmäte i Mexiko. Här finns nämligen gott om 
cenoter, sötvattenfyllda kalkstensgrottor. Många av de 
populäraste ligger i närheten av Tulum. Vissa av dem är 
ganska djupa, men det kristallklara vattnet ger känslan 
av att man nog kan nudda bottnen om man bara sträcker 
på tårna liiite till. En del av cenoterna är helt öppna, 
medan andra består av mestadels grottor och tunnlar 
– vilket gör att de upptäcks bäst med dykartuber på 
ryggen. Oavsett om du har dykarcert eller inte så ta en 
paus från hotellpoolen eller de magiska stränderna 
och ge det kristallklara sötvattnet en chans!

EL FOGON, PLAYA DEL CARMEN

TULUM

”Menyn är enbart på spanska
   men med priser som gör att         
man kan chansa.”

V
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CENOTER

TULUM

ISLA MUJERES

EL CASTILLO

"Inget i Chichén Itzá
     är byggt av en slump.”

N Ä R  D U  T R Ö T T N A T  P Å  att bada finns mängder av historiska 
sevärdheter att ägna dagarna åt. Chichén Itzá ligger en bit 
bort – räkna med en heldagsutflykt – men är du det minsta 
historieintresserad är det väl värt ett besök. Chichén Itzá 
räknas sen 2007 som ett av världens sju nya underverk, i 
gott sällskap av bland annat Kinesiska muren, Taj Mahal 
och Colosseum i Rom. 

D E N  M E S T  K Ä N D A  P Y R A M I D E N ,  El Castillo, är 30 meter hög 
och består av 365 trappsteg, lika många som årets dagar. 
Två gånger per år, vid vår- och höstdagjämning, samlas 
tusentals besökare från hela världen vid pyramiden. När 
eftermiddagssolen träffar pyramiden de dagarna så skapas 
en ljus- och skuggeffekt och det ser ut som en gigantisk orm 
ringlar sig nerför pyramiden. Inget i Chichén Itzá är byggt 
av en slump och för att få ut max av dagen så är en guidad 
tur runt området ett måste. 

N Å G R A  D A G A R  E F T E R  vårt besök på Chichén Itzá åker vi 
till Akumal. Det är ett samhälle, drygt en halvtimme söder 

om Playa del Carmen. Akumal har en vacker strand, några 
mysiga restauranger och ett par hotell – men till Akumal 
åker man framförallt av en anledning: havssköldpaddor. 
Det är bara att dra på sig badkläder, spotta i cyklopen och 
vada ut i vattnet. Här växer nämligen ett speciellt sjögräs 
som lockar till sig sköldpaddorna, och det dröjer bara några 
minuter i vattnet innan den första simmar förbi. Roligt 
för både stora och små, och givetvis är det se men inte röra 
som gäller. 

Isla Mujeres
Isla Mujeres, kvinnornas ö på spanska, ligger strax norr om 
Cancun. På ön finns få bilar bortsett från ett par taxis och 
det är lite pirrigt när vi, likt alla andra, hämtar ut vårt fordon 
för dagen: en golfbil. Framåt, bakåt och en ratt – det kan väl 
inte gå fel? Lika enkelt som det är att köra, lika kul är det! Vi 
cruisar nöjt runt ön i 20 km/h och hytter skämtsamt med 
näven åt de få, ännu piggare, golfbilar som med nöd och 
näppe kör om oss på vägarna.
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mexiko

F A K T A
F L Y G T I D :  ca 12 timmar.
T I D S S K I L L N A D :  Svensk tid -6 timmar.
V A L U T A :  Peso (MXN)
S Ä S O N G :  November – mars

V I  S T A N N A R  T I L L  O C H  Ä T E R  L U N C H  vid öns södra udde och 
långt bort i horisonten, avskilt av ett nyp-mig-i-armen-
turkost vatten, ser vi skyskraporna och hotellkomplexen i 
Cancun. Ön tar en dryg timma att köra runt och framåt efter-
middagen lämnar vi, en aning motvilligt, tillbaka vår camou-
flagemönstrade golfbil. Med strandväskan under armen går 
vi istället bort till Playa Norte – Isla Mujeres finaste strand 
och välkänd för sina spektakulära solnedgångar.

N Ä R  V I  S A M L A R  V Å R A  I N T R Y C K  från resan kan vi konstatera att 
Mexiko onekligen har mycket att erbjuda, oavsett om man 
är lika rastlös som undertecknad och helst vill ha aktiviteter 
varje dag – eller om man, likt mitt aningen mer relaxade 
resesällskap, hellre parkerar sig i en solstol under en palm 
för en vecka eller två. 

V A D  D E  Ö V R I G A  R E S E N Ä R E R N A  som vi delade flyg med har 
sysslat med vet jag inte, de har spritts ut på de sju olika 

resmålen i Mexiko. Faktum är att vi utanför hotellets 
område faktiskt höjer lite på ögonbrynen de få gånger vi 
hör någon prata svenska. Efter några resor till Thailand så 
känns det både befriande och lite ovant när en försäljare 
glatt svarar: ”Ah, Sweden... Switzerland?! You speak french 
or german?” när jag berättar var jag kommer ifrån. 

I N F Ö R  V Å R  S I S T A  D A G  I  P A R A D I S E T  bestämmer vi oss för 
att åka tillbaka till Tulum igen. Efter ytterligare en utläst 
pocketbok börjar solen gå ner och barfota går vi längs 
med den milslånga stranden. Några hundra meter bort 
är några ljusslingor virade runt ett par palmer utanför 
ett hotell, annars är det enbart månen som lyser upp 
stranden. Himlen är magiskt stjärnklar. Med flipflopsen 
i handen, fötterna i det ljumna vattnet och blicken mot 
en upp- och nervänd Karlavagnen konstaterar vi att vi 
inte saknar snöslask och kliande halsdukar. Inte ett 
enda dugg faktiskt.

R E S M Å L
P L A Y A  D E L  C A R M E N  är en charmig 
turistort med fantastiska korallstränder, 
där Ving bl.a. har två Family Garden-
hotell med All Inclusive.

I S L A  M U J E R E S  erbjuder allt man kan 
begära av ett karibiskt paradis. Vit sand, 
turkosblått vatten och en skönt avslapp-
nad stämning som är svår att matcha.

T U L U M  erbjuder både Mayaruiner och 
en av världens bästa stränder. Här finns 
också ett stort korallrev som gjort för att 
snorkla vid.

C A N C U N  är en klassisk mexikansk turistor-
ten, välkänd för sitt heta nöjesliv. Men här 
finns också härliga stränder, shopping och 
riktigt bra hotell.

A K U M A L  är en liten by mellan Tulum 
och Playa del Carmen. Här finns bl.a. 
ett barnvänligt Family Garden med 
strandläge och All Inclusive.

P U E R T O  M O R E L O S  är ett lugnare alter-
nativ för dig som nöjer dig med lugn, 
ro och ett bekvämt boende precis vid 
den barnvänliga stranden.

C O Z U M E L  är ett perfekt val för dig som 
vill ha en riktigt avkopplande semester 
med härliga stränder, god mat och skön 
stämning.

R U N D R E S A  – upplev mayaindianernas 
fantastiska kulturskatter. När du fyllt på 
kulturkontot väntar en veckas sol och 
bad i Playa del Carmen.
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P E R S O N L I G  T R Ä N A R E

Oavsett vad du har för mål 
eller tidigare erfarenhet gör 
din PT träningen både mer 
effektiv och motiverande. 
Våra professionella per-
sonliga tränare är med dig 
under hela träningspasset 
och erbjuder allt från enklare 
kostrådgivning till att lägga 
upp individuellt anpassade 
träningsprogram. 

C Y K L I N G

Ving erbjuder flera resmål som 
passar perfekt både när du vill 
träna stenhårt med cykel under 
semestern och när du vill kom-
binera cyklingen med annan 
träning. Vi har tagit fram olika 
rutter som gör det enklare att 
planera din träning, och på  
flera av våra resmål kan du
köpa cykelkartor.

S I M T R Ä N I N G

Vill du lära dig grunderna i crawl 
eller simma snabbare? Med en 
personlig simtränare kan du få 
en skräddarsydd crawlkurs helt 
utifrån dina egna förutsättning-
ar. Eller något helt annat som 
passar dig. Tillsammans med 
din simlärare sätter du agendan 
och tränaren lägger upp ett eller 
flera träningspass för att du ska 
nå dina individuella mål.

LADDA INFÖR KLASSIKERN

L Ö P N I N G

Våra Sunwing Family Resorts 
och Sunprime Hotels är perfek-
ta utgångspunkter för en sten-
hård löprunda eller skonsam 
joggingtur. Vi har kartlagt våra 
favoritrundor och gjort 
dem nedladdningsbara till 
RunKeeper och MapMyRun. De 
kan även laddas ned till andra 
appar som kan importera 
GPX-filer.

Har du bestämt dig för att delta i klassikern? Grattis,  
nu börjar det roliga! Ving samarbetar med En Svensk Klassiker  

och hos oss hittar du allt du behöver för din uppladdning.  
För handen på hjärtat, nog är det skönare att träna i solen?

VÅRT FÖRSTA KLASSIKERHOTELL
SUNWING ALCUDIA BEACH på Mallorca är 
vårt första certifierade Klassikerhotell. Det 
innebär att hotellet erbjuder särskilt goda 
förutsättningar för träning i de fyra klassiker-
grenarna, samt gruppträning, gym och 

massage. Bland annat kan du träna simning, 
löpning, stavgång och cykel och det kommer 
även att arrangeras träningsresor tillsam-
mans med En Svensk Klassiker. 
Läs mer på: Ving.se/klassikern
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Läkarna är inte säkra på vad nioåriga Ebba 
drabbats av. Hon har signalförändringar i 
hjärnan som tyder på en inflammatorisk sjuk-
dom i nervsystemet. Ebba är därför mycket 
hemma från skola och kompisar.

Ebba ville vara tillsammans med familjen 
där de kunde glömma sjukdomen för en 
stund, bli ompysslade och skapa härliga 
barndomsminnen. En resa, gärna någonstans 
varmt och – tillsammans – var hennes Stora 
dag-önskan.

Mamma Anna skriver: "Ebba trodde hon 
drömde redan innan flygplanet lyfte från 
Arlanda. Helt magiskt! Vings barnkaraktär 
Bernie har varit och busat på rummet. Ebba 
fick chokladmassage på spa och det har varit 
massor av sol och bad. Allt var bäst tycker 
Ebba. Det här har betytt massor! Tusen tack!"

Åttaårige Enlil från Upplands Väsby har en sjukdom som heter Primär 
Hyperoxaluri (PH1) och han väntar på en transplantation. Hans Stora dag 
har varit på gång i över ett och ett halvt år. Nu blev det dags.

Enlil önskade att träffa fotbollsspelaren Ronaldo på sin Stora dag. 
Och även om vi denna gång inte nådde hela vägen fram till en träff med 
idolen, så kom Enlil och hans familj iväg på en resa till Rom för att se en 
Champions League-match live mellan favoritlaget Real Madrid och 
Roma och för att koppla bort sjukdomen ett tag.

Glädjen stod högt i tak när Enlil såg sin stora fotbollsidol Ronaldo och 
Real Madrid vinna matchen och Enlils mamma skriver: ”Det var som om 
Enlil fick extra styrka och glädje av resan och hängde utan problem med 
på alla aktiviteter vi hittade på i Rom. Ni gav oss alla; Enlils föräldrar 
och storebror ett avbrott från vår vardag och vi fick lägga allt som har 
med Enlils sjukdom att göra åt sidan. Vi fick alla fina minnen och samla-
de energi och styrka inför den kommande transplantationen. Det räcker 
inte med ord att beskriva vår tacksamhet. Önskar jag kunde krama er!"

EN DAG SOM  
GÖR SKILLNAD

Min Stora Dag hjälper till att förverkliga drömmar för barn med svåra sjukdomar.  
Ett fantastiskt initiativ tycker vi på Ving, som varje år är med och stöder stiftelsen.  

Här kan du läsa om några barn som fått sina önskningar uppfyllda. 

ENLIL FICK SE RONALDO 

EBBA PÅ  
TENERIFFA
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EN DAG SOM  
GÖR SKILLNAD

COOLT MÖTE  
MED MARKOOLIO
7-åriga Jesper som har en sjukdom som heter 
Hirschprung, önskade att få träffa Markoolio 
på sin Stora dag eftersom Markoolio liksom 
Jesper älskar att fiska.

Det blev tillfälle att möta Markoolio i 
Stockholm under inspelningen av det första 
avsnittet av familjeprogrammet ”Upp till 
bevis”.

De pratade om fiske och Jesper passade 
på att fråga hur stor den största fisk var som 
Markoolio någonsin fångat. Under program-
met, som Jesper och hans familj var VIP-gäster 
till, kom en grävmaskin in i studion – något 
som var extra spännande.

KOCK PÅ RIKTIGT
10-åriga Jakob från Västerås som har Aggressiv Fibromatos, önskade att laga 
mat i ett "riktigt restaurangkök" på sin Stora dag. Min Stora Dags volontär 
Johanna sydde ihop dagen tillsammans med stockholmsrestaurangen Griffins 
Steakhouse krögare och Min Stora Dags ambassadör Christian Hellberg.

I restaurangköket fick Jakob laga en trerätters middag till sin familj, med 
skaldjurs-cocktail på pilgrimsmusslor, räkor och krabba. Varmrätten var en-
trecote och flankstek på planka med potatispuré, pommes och tre olika såser. 
Och till dessert blev det marängsviss med extra allt!

Roligast av allt tyckte Jakob var att prova lite olika saker i köket – som att 
göra hamburgare, steka kött och göra crème brulée. "Det var en helt fantastisk 
helg", hälsar Jakob som även passade på att åka Skyview på Globen, besöka 
polismuseet och prova SPA-avdelningen på hotellet.

”DET BÄSTA JAG 
VARIT MED OM  

I MITT LIV”
"Det här var M I N Stora dag och det bästa jag varit med om i mitt liv."  
Så säger Birk, idag 12 år, som har en autoimmun sjukdom. Hans Stora-dag- 
önskning var att se ett svart hål och kanske planeter utanför vårt solsystem.

Min Stora Dags volontär Elisabeth kom i kontakt med Mikael på Swedish  
1-m Solar Telescope på kanarieön La Palma och så var planeringen igång...

Birk besökte bland annat GranTeCan som är världens största optiska tele-
skop, med ett kontrollrum som klippt ur en Star Wars-film: fullt med knappar, 
paneler och skärmar.

Vid Nordic Optical Telescope kunde Birk vara med på natten och titta på 
vår galax. Han var även med när astronomerna hittade planeter utanför vårt 
eget solsystem.

Hela Birks berättelse finns på www.minstoradag.org/aktiviteter/birk/  
där det även är möjligt att ge en gåva som förverkligar fler barns önske-
drömmar.

M I N S TO R A  DAG ger barn med svåra sjuk domar och deras familjer någonting positivt att fokusera på. Många barn önskar sig en 
resa tillsammans med sin familj. Genom Vings samarbete med Min Stora Dag hjälper vi till att ordna resor till familjerna och ser till 
att de får en så bra upplevelse som möjligt. Nellie fick till exempel resa med familjen till Teneriffa.

D U  K A N O C K S Å  B I D R A !  Du kan enkelt Swisha ett valfritt belopp till 900 51 33.
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Lilla stora Amsterdam. Nästan på perso-
nen identiskt lika småttigt eller storsla-
get som Stockholm. Sen hundratals år 
tillbaka har detta energiknippe till stad

lyckats positionera sig som helt unik i en egen 
personlig internationell klass. Hjärnan tävlar 
med de stora och allra smartaste och mest 
dynamiska metropolerna. Hjärtat tycks större 
och varmare än på de flesta romantiska håll 
i världen. Och skrevet är mer ogenerat och 
otämjt än hos alla de som utger sig för att stå 
för fördomsfrihet och fri kärlek, eller alla de 
som chauvinistiskt litterärt framhäver sina 
erotiskt eleganta undertoner.

A M S T E R D A M  O M  N Å G O T  H A R  L Ä N G E  V A R I T  den 
globala byn som många drömmer om. Få stor-
städer på vårt klot ger ett så erfaret gulligt och 

behändigt begåvat intryck. Och jag ska väl själv 
erkänna att detta på många sätt är det Europa 
och den stad jag själv hyser mest respekt för. 
Självfallet har Amsterdam sin beskärda del av 
geggigt kommersiella gå gator, sjaskigt halvkri-
minella eller allmänt opersonliga stråk. Men 
två kvarter bort, på andra sidan en bro och en 
kanal, tar alltid den oemotståndliga charmen 
återigen över. 

För där andra tävlar med en mer skruvat 
borgerlig elegans, en nyrikare entreprenörig 
prålighet, en börsigare karriäranda eller en 
ungdomlig trendhysteri, så tycks Amsterdam 
som en av de få som lyckas kombinera det sans-
lösa och det harmoniska, det lågmälda och det 
självsäkra, det kommersiella och det generösa. 
Kaféstolar, livsstilar och samtalsämnen får 
tillsammans ett mer bildat, mänskligt, 

T E X T :  B O B O  K A R L S S O N    F O T O :  B R U N O  E H R S  &  V I N G S  B I L D A R K I V

L

Den mest sympatiska stads kompisen
AMSTERDAM

B O B O  K A R L S S O N  medverkar 
regelbundet i Vings värld med 
sina storstäder;  ”Älskade Lissa-
bon”, ”Miami mambo”, ”Berlins 
revansch”, ”Inte lätt att vara kär i 
Paris”, ”Madrid, mer energi finns 
inte”, ”Nära, kära Hamburg” och 
nu senast med ”Rio de Janeiro – 
vacker, vass och vänlig värsting”. 
Hans senaste bok Urban Safari.2 
utkom som pocket i slutet av april 
2014 (Norstedts). Hans förra bok 
Urban Safari, där Amsterdam är 
en av de 12 storstäder som ingår, 
kom senast som pocket 2011.

Bobo Karlsson
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"VAR DU ÄN ÄR, TVÅ KVARTER BORT,  
PÅ ANDRA SIDAN EN BRO,  

TAR ALLTID DEN OEMOTSTÅNDLIGA  
CHARMEN ÅTERIGEN ÖVER..."
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civiliserat drag – där jag främst associerar till 
San Francisco som självskriven vänort.

Många kommer hit och vandrar i Rembran-
dts fotspår från 1600-talet, då Amsterdam var 
den rikaste och mest framgångsrika staden i 
världen och vältrade sig i allt överflöd från  
kolonialismen – då opium var lika fint som 
siden och choklad. De flesta av oss spatserar 
förstås runt i denna värld av kanaler och vackra 
hus utan att ens tänka på den magnifika och 
grymt mänskliga bakgrunden till hur en stad 
kommer till.

Sen hakar man på sin Vincent van Gogh och 
sent 1800-tal, då staden istället var ”down & 
out” men still going strong rent konstnärligt. 
Och Anne Franks hus ger de kalla kårarna från 
Hitlers ockupation av Amsterdam och utrens-
ningen av nästan hela stadens judiska befolk-
ning. Innan helvetet var över hade nazisterna 
stoppat all tillförsel av mat. För att inte frysa 
ihjäl höggs alla träd ner och över 4.000 hus 
som judarna fått efterlämna höggs sönder med 
trappor och innehåll till brasor i vinterkylan. 
Men över 20.000 av invånarna svalt och frös 
ihjäl innan de allierade marscherade in i ett 
barbariskt Europa.

F Ö R  A N D R A  B Ö R J A R  E N  M E R  L U L L I G  historie-
skrivning direkt från det rum på gamla Amster-
dam Hilton där John Lennon och Yoko Ono 
älskade med varandra för ”fred och kärlek” 

– och Amsterdam tog ny avstamp och lade 
grunden för en mer ”mellow” värld. 

Ett annat hotell som betytt mycket för att 
romantisera runt det som inte längre finns är 
Hotel Prins Fredrik mitt bland Zeedijks syltor. 
Här störtade älskade Chat Baker ut från andra 
våningen på sitt hang out. Nu ser man unga 
neo-beatniks glida runt med sina iPods. Rörda 
till tårar av en Darn That Dream. 

Den som har svårt för det charmiga, det 
bitvis nästan puttrigt gulliga har inget i Am-
sterdam att göra. För med sina 165 kanaler, 
över 1.200 broar, 800.000 cyklar, 230 spårvag-
nar plus 2.500 husbåtar sluter den snabbt sin 
varma famn runt alla, även sina motståndare. 
Och när jag står där och tittar ut från en av 
alla dessa vackra broar och njuter av en av alla 
stillsamma kanaler, så kliver en herre fram och 
säger gulligt informativt att ”Amsterdam har 
fler kanaler än Venedig, fler broar än Paris och 
fler cyklar än Peking”.

K V A R T E R E N  S O M  Ä R  M E R  A M S T E R D A M  än Amster-
dam och mångas ultimata bostadsdröm – och 
som kan få vilken parisare eller new yorkare 
som helst att säga ”här vill jag bo” – är utan 
tvekan Jordaan. Det här är gamla arbetarkvar-
ter, en gång de mest tätbefolkade i Europa, 
men som nu främst lockar de bättre bemedlade 
intellektuella och kreativa klasserna.

Jordaans yngre hetare kusin bland stads-

 ”Amsterdam har fler kanaler än Venedig,  
fler broar än  Paris och fler cyklar än Peking”
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SPEICHERSTADT

delar som bubblar i nuet är Pijp. Även detta 
en gammal arbetarstadsdel, fylld av billigare 
smålägenheter. Över 150 nationaliteter håller 
denna gryta kokande tillsammans med alla for
mer av bohemia och alternativa rörelser, tanter 
och farbröder, gaya och straighta, rock’n’roll 
och techno, vita och svarta. Men hjulen snurrar 
snabbt på grund av gentrifiering och en stor 
inflyttning. Och nu bubblar bitvis Oost och 
Noord med den nybyggaranda, de ungdomar, 
det nattliv som tidigare var Pijp.

D E T  S O M  F Å R  D E  F L E S T A  B E S Ö K A R E  att fullstän
digt tappa hakan vad gäller Amsterdams libe
ralism är förstås ”Red Light District”. Denna 
lilla sextriangeln, kallad Walletjes, belamrar 
hjärtat av den allra äldsta delen mitt i stan. 
Ingen officiell turistperson, som pratar sig 
varm för gamla kära Rembrandt eller ny inno
vativ holländsk arkitektur, vill förstås ha direkt 
med detta världens äldsta yrke att göra. Men 
för amsterdammers verkar det som om det inte 
är mer än rätt att alla prostituerade i denna 
köpmannastad ska få ha sitt eget skyltfönster 
precis som alla andra.

Amsterdam har alltid varit föregångare i det 
absurda. Deras anarkistiska Provos (provo
katörerna) med husockupationer och annat, 
som startades av dussinet personer, angav 
tonen för allt från 68generationen till Viet
namrörelser, och ändrade hela Europa. 

Dagens Reclaim the City känns som en hu
morlös blek karbonkopia. När Provos för
sökte införa ”vita konstaplar” –  som skulle 
ha cigarettändare till de marijuanarökande, 
kycklingar till de hungriga och apelsiner till de 
törstiga – tyckte dock till och med de luttrade 
egna invånarna att det var ”one step over the 
borderline”.

M E N  B A K S I D A N  D Å ?  Ja de kritiker som sågat  
den köpenhamnska fryntligheten är lika  
njugga mot den amsterdamska toleransen  
och fri heten. Att bakom allt döljer sig bara 
en konservativ, fördomsfull och kapitalistisk 
egoism, som låter andra ”svagare” få vara ifred, 
så länge det inte inkräktar på deras eget liv.

Men kungens födelsedag (tidigare drott
ningens) är än idag den vildaste, roligaste, 
perversaste och mänskligaste festen i världen 
vid sidan av Riokarnevalen. Och aldrig har så 
många ur så olika läger drömt om att resa hit. 
Eller ta steget fullt ut, velat byta bort sin egen 
stad och lya mot ett nytt liv just i Amsterdam  
– den mest sympatiska stadskompisen.

Henry James har ju en gång sagt att ”Ve
nedig är perfekt poesi” och att ”Amsterdam är 
perfekt prosa”. Och att skillnaderna i upplevel
ser och själsligt tillstånd har med Medel havets 
varma och dallrande och Nordsjöns kalla och 
klara luft och ljus att göra.

Läs Bobos  
tidigare city  - 
reportage på  

ving.se/inspiration
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Bobos tips från Amsterdam
K R O G A R

Amsterdamarna äter som de cyklar. De är 
något coolare. Inte så forcerade som i de 
mer elitistiska länderna, utan mer måna 
om sin egen matkultur.

Ron Blaauw är en av Nederländernas mest 
berömda krögare. Han tröttnade på sin 
lyxkrog och öppnade en enklare restaurang, 
Ron Gastrobar, där man väljer ur ett stort ur-
val mellanrätter. En chans att få njuta av mat 
i världsklass utan att bli ruinerad. Blaauw har 
också öppnat The Fat Dog, en kombinerad 
korvmoj och cocktailbar.
Sophialaan 55 (Ron Gastrbar)
Ruysdaelkade 251 (The Fat Dog)

Mamouche 
Marockanerna är en stor invandrargrupp i 
Amsterdam. Men det finns förvånansvärt få 
marockanska restauranger. Men här kan man 
njuta av underbar marockansk mat i en fin 
men avslappnad miljö i De Pijp.
Quellinjstraat 104 

Bazar 
Fortfarande en av de roligaste i den hippa 
stadsdelen Pijp. Kanske en av de främsta 
symbolerna för det starka mångkulturella 
A’dam. En gammal kyrka omgjord till ett 
arabiskt kitsch kafé och brasserie, som lockar 
alla generationer och kategorier från tidig 
otta till sen natt.
Albert Cuypstraat 182

Supperclub 
Dörren leder in till en av Europas hetaste och 
sexigaste krog- och klubbframgångar. Här 
i den helt vita lokalen ligger man till bords 
och äter, köket är i toppform, ofta är det 
happening.
Singel 460 

Toscanini
En av alla dessa små hål-i-väggen på den 
lilla sidogatan. Men med högsta charmkvot 
och ett kök som gör kvarterskrogen till segra-
re alla kategorier. Ett av hundratals liknande 
ställen i staden.
Lindengracht 75  

Coffee & Coconuts 
I en gammal biograf det coola stället.  
Stor hipstervarning när de kreativa sippar 
loss på sina coconut coffees plus mumsar  
på sina burgare.
Ceintuurbaan 282–284 

Restaurant De Kas 
Kanske den mest luftiga, romantiska och 
vackra krogen i stan. Gert Jan Hageman 
har gjort succé med sina grönsaker, frukter, 
ätbara blommor, en sundare syn på kött och 
lokala fiskar än de flesta, mer ekologiskt  
och organiskt kan det bara inte bli. Under  
himlen i ett "glasigt" växthus från 1926.
Frankendael Park

B A R E R  O C H  C A F É E R

’t Smalle 
En personlig liten favorit vid en minikanal 
i Jordaan. Här finns en gammal jenever-
pump kvar på bardisken, som påminner om 
1700-talet. Många lägger till med sin båt  
direkt utanför baren och stolarna på kaj-
sidan. 
Egelantiersgracht 12 

Hoppe
Den gamle radikalen från 60-talet, pärlan 
snett emot bokhandeln där de tunga 
elefanterna väljer sin läsning. Stora gester, 
högljudda diskussioner än idag. Vill man bli 
snäppet modernare så finns den sympatiska 
grannen, Luxembourg.
Spui 18–20 

Het Papeneiland 
är det typiska gamla brunkaféet i den 
absolut mest rätta kanalhörnan i Jordaan.  
Och kanske det mest avbildade i alla  
internationella tidningar.
Prinsengracht 2 

In't Aepjen
”Hos aporna”, är baren som hängt med 
sedan 1550. Kan fungera som utgångspunkt 
i en vandring i de ursprungliga supiga och 
horiga sjömanskvarteren, på 50-talet Jean 
Genets favoritkvarter. I våra dagar, från 
80-talet, förvandlat till de grymma hero-
inkvarteren och Chat Bakers sista hang out.
Zeedijk 1 

MAMOUCHE, OMTYCKT MAROCKAN
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S H O P P I N G

Amsterdam har sin egen stil, knäppare 
affärer, en coolare smak, mycket förstklassigt 
andrahand. Ett måste i Amsterdam är några 
av de stora marknaderna – som färgstarka 
Albert Cuymarket, gatan med samma namn 
genom stadsdelen Pijp. En av de största 
turistattraktionerna är den stora loppmark-
naden, Waterlooplein, på platsen med 
samma namn vid Jodenbuurt. I det mer hippt 
coola Jordaan är Noordermarkt med sina 
andrahandskläder på måndag förmiddag 
och böndernas stora "sunda och rätta" mat-
marknad på lördagar ett sant nöje.

The Local Goods Store +  
The Local Goods Market
Ett så kallat koncept där lokala producenter 
av allt möjligt ställer ut och säljer sina varor, 
som ett hippare Designtorget men med kra-
vet att alla designers och producenter måste 
komma från Amsterdam.
Hannie Dankbaarpassage 39, De Hallen  

Florist Gerda’s är Amsterdams absolut 
mest inspirerande blomsterhandlare och 
tar emot beställningar för leverans över 
hela Europa. Finns vid ”de nio gatorna” där 
många av stadens bästa detaljister bildar 
ett shoppingkluster.
Runstraat 16

De Bijenkorf är Amsterdams NK och förstås 
ett viktigt inslag i mångas flanerande, 
flirtande och shoppande. Från konservativt 
till ungt hippt.
Dam 1

Droog Design representerar allt det mest 
smakfulla och humoristiska holländska inom 
inredning. Kan få vem som helst på gott 
humör, öppna plånboken och belöna dessa 
funktionella fritänkare.
7 A/B Staalstraat

SHOE BALOO ÄR STADENS TUFFASTE SKOAFFÄR 
PÅ DEN ELEGANTA P.C. HOOFSTRAAT, SOM ÄR 
STADENS RODEO DRIVE.

DE BIJENKORF - "AMSTERDAMS NK"
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Ivinter är det premiär för nya Sunprime Oceanview, 
ett fräscht och modernt vuxenhotell i den populära 
turistorten Playa de Las Américas på Teneriffa. 
Härifrån har du nära till butiker, restauranger och

barer. En kort promenad bort ligger strandpromenaden 
och den välbesökta stranden. Gillar du golf finns flera av 
Teneriffas bästa banor på bekvämt avstånd. Som alltid på 
Sunprime bor du i sviter med modern inredning och snygg 
design. Självklart ingår även WiFi, badlakan och sköna 
badrockar. Allt för din trivsel och komfort.

Vid det lugna poolområdet finns det gott om solstolar och 
under vinterhalvåret är poolen uppvärmd till behagliga 25 
grader. Söker du ännu mer avkoppling är du välkommen till 
Sunprime Spa, som erbjuder sköna behandlingar för hela 
kroppen. Vill du röra på dig under semestern finns också 
alla möjligheter. Här kan du delta i gruppträningspass, med 
instruktörer som är utbildade av SATS ELIXIA, eller träna 
på egen hand i gymmet. Självklart är all träning gratis.

T E X T :  K R I S T O F E R  K E B B O N    F O T O :  P E R  A S K E G R E N

OCEANVIEW 
SUNPRIME 

VÄLKOMMEN TILL SUNPRIME OCE ANVIEW – VINGS FEMTONDE 
SUNPRIME-HOTELL, OCH VÅRT ANDRA PÅ DEN POPUL ÄRA 
KANARIEÖN TENERIFFA.
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SUNPRIME HOTELS

PASSAR FÖR VUXNA

ÅLDERSGRÄNS 16 ÅR

MINST 4 VINGAR

WIFI INGÅR

SPA • GYM & FITNESS MED  
SATS ELIXIA-KLASSER

DIREKTTRANSFER OCH  
EASY TRAVEL

BEKVÄMA SVITER OCH RUM

MYCKET BRA LÄGEN

ROFYLLDA POOLER 

MODERN RESTAURANG  
PÅ HOTELLET
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HITTA RÄTT HOTELL

Vi på Ving har jobbat med att finslipa semester upplevelser i 60 år. En sak vi 
har lärt oss under alla dessa år är hur viktigt det är med boendet. Därför har 
vi utvecklat hotell koncept som passar alla åldrar, smaker och plånböcker. 
Så oavsett om du vill bo i ett familje paradis med vattenland eller på ett 
rofyllt vuxen hotell hittar du det hos oss. 

SUNCONNECT  
Familjehotell med gratis WiFi

SunConnect är bekväma familjehotell för 
den digitala generationen. Här är gratis WiFi 
lika självklart som laddningsstationer för din surfplatta. 
Dessutom finns massor av interaktiva lösningar för infor-
mation, aktiviteter och underhållning.  

FAMILY COMFORT 
Prisvärt och barnvänligt

Family Comfort är över hundra utvalda hotell som passar per-
fekt för barnfamiljer. Vi har valt hotellen för att de är välskötta, 
populära, prisvärda och erbjuder ett familjevänligt boende för 
minst två vuxna och två barn. Serviceutbudet och faciliteterna 
kan variera. Våra Family Comfort på solresmål erbjuder alltid 
fina poolområden med barnpool. I populära storstäder har 
vissa av hotellen pool, andra inte.  

FAMILY GARDEN 
Noggrant utvalda familjehotell 

Family Garden är bra, barnvänliga hotell som kan skilja 
sig åt sinsemellan, men som alltid har en sak gemensam: 
här får hela familjen en riktigt skön semester. Hotellen 
har fina poolområden, bra mat, barnklubb och gott om 
aktiviteter och underhållning. Och det spelar ingen roll hur 
många ni är i familjen, på Family Garden finns rum eller 
lägenheter för alla.

H O T E L L  F Ö R  B A R N F A M I L J E R

SUNWING  
Den perfekta familjesemestern 
Sunwing Family Resorts är våra absolut bäs-
ta familjehotell, med flest nöjda barn familjer 
genom tiderna. Lägenheterna är rymliga 
och alla hotell har mycket bra läge, många vid havet. 
Poolerna är stora och barnvänliga. Våra maskotar Lollo 
& Bernie ser till att barnen har roligt, medan vuxna tar en 
behandling i vårt spa, tränar i gymmet eller deltar i våra 
SATS-klasser.

L Ä S M E R  PÅ :
V I N G. S E / FA M I L J E H OT E L L

CLU B  ME D
All Inclusive utöver det vanliga 

Nu kan du boka Club Med genom Ving som enda arrang-
ör i landet. Här ingår ett oslagbart utbud av träning, mat 
och dryck, aktiviteter och underhållning. Alla hotell utom 
ett har egen strand och samtliga har stora poolområden 
och trädgårdar. De flesta har barnklubb, några även 
cirkusskola. Maten håller hög klass på både buffé- 
och à la carte-restaurang. Här väntar även shower, natt-
klubbar och liveband.
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PRIME COMFORT 
Prisvärt när du reser utan barn

Prime Comfort är mindre eller medelstora, prisvärda 
hotell med bra lägen, god komfort och minst 3 vingar. 
Vi har valt dessa hotell för dig som reser utan barn och 
vill bo bra men har mindre krav på service och facili-
teter. Hotellen är välskötta och populära bland våra 
gäster. Många av dem har åldersgräns men inte alla.

PRIME SELECT 
Utvalda vuxenhotell

Våra utvalda Prime Select-hotell har 4 vingar. De passar 
bra för dig som reser utan barn och vill ha en avslapp-
nad atmosfär, men också bra lägen nära restauranger 
och shopping. Här finns de flesta av våra klassiska och 
mest omtyckta hotell, liksom internationellt trendiga 
designhotell och personliga boutiquehotell. Hotellen 
har ibland åldersgräns men inte alltid.

H O T E L L  F Ö R  V U X N A

SUNPRIME 
Skräddarsytt för vuxna 

Våra egna Sunprime Hotels har blivit 
en riktig succé. Här har vi skapat en 
avslappnad atmosfär för vuxna gäster 
som reser utan barn. Sunprime innebär god service, 
designade rum, härliga pooler, gym, spa, SATS-klasser, 
restauranger och aktiviteter för en både lugn och aktiv 
semester. Hotellen har en åldersgräns på 16 år.

L Ä S M E R  PÅ :
V I N G. S E / H OT E L L- FO R-V U X N A

SMARTLINE
Prisvärda hotell för alla smaker

Letar du efter ett bra boende till ett 
bra pris? Då är Smartline något för 
dig. Smartline är noggrant utvalda 
och prisvärda hotell som passar 
när du reser med en något snävare 
semesterbudget. Kort sagt: 
bra valuta för pengarna.

SENTIDO
När du vill ha en extra guldkant 
på semestern

På SENTIDO vill vi gärna överträffa 
dina förväntningar. Därför ställer vi 
extra höga krav på hotellen, både 
vad gäller läge, faciliteter och bo-
ende. SENTIDO finns både för barn-
familjer och för vuxna par, alltid med 
samma höga kvalitet och komfort.

H O T E L L  F Ö R  A L L A L Ä S M E R  PÅ :  V I N G. S E / H OT E L L

CASA COOK
Modern design och lokala upplevelser

Casa Cook är Vings nya hotellkoncept för dig som 
uppskattar hög komfort och snygg design. Här får du 
en kombination av en avslappnande semester oas och 
möjligheten att uppleva och inspireras av den lokala 
atmosfären.  På Casa Cook njuter du av närproducerad 
mat tillagad av lokala råvaror och håller dig i form 
genom träning på egen hand eller i 
olika gruppträningsklasser. 

SIGNATURE 
Noggrant utvalda lyxhotell

Signature är våra bästa hotell och 
riktiga guldkorn med 5 vingar. 
Hotellen erbjuder en kombination av 
toppläge och högsta klass på både 
service och faciliteter. I denna kate-
gori finns eleganta boutiquehotell, 
spahotell, unika designhotell och 
klassiska lyxhotell, med det gemen-
samt att de har en internationellt 
kräsen publik. Signature hotellen har 
ibland åldersgräns, men inte alltid.
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Det finns få platser där de yngsta trivs så bra som 
på Sunwing. Oavsett vilket av hotellen du väljer. 
Här är lägenheterna alltid rymliga, poolerna alltid 
barnvänliga och havet alltid nära. 

�åra bä� a familjeho�e�  
SUNWING FAMILY RESORTS

• Barn under 12 år äter gratis
• Gratis WiFi på hela hotellet 
• Familjeanpassat boende
• Stora, barnvänliga pooler
• Spa, gym och SATS ELIXIA-

klasser
• Aktiviteter och underhållning
• Lollo & Bernie på hotellet
• Skandinavisk barnklubb
• Teen Lounge med PS3
• Restauranger och barer
• Smarta måltidspaket
• Direkt transfer (ej Thailand och 

Turkiet) och Easy Travel
• Ving service dygnet runt 
• Minst 4 vingar

A L LT I D PÅ  S U N W I N G

L Ä S M E R  PÅ : 
V I N G. S E / S U N W I N G

C Y P E R N
Sunwing Sandy Bay Beach

G R E K L A N D
Kreta
Sunwing Makrigialos Beach
Ocean Beach Club
Rhodos
Sunwing Kallithea Beach

S P A N I E N
Gran Canaria
Sunwing Arguineguín
Ocean Beach Club
Teneriffa
Sunwing Fañabé Beach
Mallorca
Sunwing Alcudia Beach
Sunwing Cala Bona Beach

T H A I L A N D
Phuket
Sunwing Bangtao Beach
Sunwing Kamala Beach

T U R K I E T
Sunwing Side East Beach

M Å R  B A R N E N B R A  gör föräldrarna det också. 
Det har varit Vings ledstjärna under 
alla de år vi utvecklat semester-
upplevelser för barnfamiljer på 
Sunwing-hotellen. Därför har 
vi anpassat allt in i minsta 
detalj, från lunchmenyer till 
poolområden, för att hela 
familjen ska få en så av-
kopplande och lyckad 
semester som möjligt.
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Vuxna som reser utan barn behöver 
något eget. Därför har vi skapat hotell-
konceptet Sunprime Hotels, hotell som 
helt och hållet fokuserar på semester 
för vuxna. 

Skrä� arsy�  för vuxn� 
SUNPRIME HOTELS

A L LT I D PÅ  S U N P R I M E

• Anpassat för vuxna
• Mycket bra lägen
• Gratis WiFi på hela hotellet.
• Designade rum med sköna 

sängar och generösa balkonger
• Spa
• Gym & fitness med SATS ELIXIA-

klasser
• Rofyllda pooler
• Restaurang och bar på hotellet
• Direkt transfer (ej Thailand och 

Turkiet) och Easy Travel
• Vingservice dygnet runt
• Åldersgräns 16 år
• Minst 4 vingar

C Y P E R N
Sunprime Ayia Napa Suites

G R E K L A N D
Kreta
Sunprime Platanias Beach
Rhodos
Sunprime Miramare Beach

S P A N I E N
Gran Canaria
Sunprime Atlantic View
Teneriffa
Sunprime Coral Suites 
Sunprime Oceanview 
Mallorca
Sunprime Monsuau 
Sunprime Palma Beach
Sunprime Waterfront

T H A I L A N D
Phuket
Sunprime Kamala Beach

T U R K I E T
Sunprime Beachfront
Sunprime C-Lounge Hotel  
Sunprime Dogan Side Beach
Sunprime Numa Beach
Sunprime Alanya Beach

L Ä S M E R  PÅ : 
V I N G. S E / S U N P R I M E

H Ä R  FÅ R  D U  god service, designade rum, härliga poo-
ler, högklassig mat, goda viner, gym, spa behandlingar 
och en alldeles särskilt rofylld semesterkänsla. Res 
med din partner, bästa vän eller arbetskamraterna 
och njut av en vuxenvärld med sol, 
god mat och elegant boende.
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T R Ä N I N G S R E S O R
Kom i form på semestern med Vings 
träningsresor. Hos oss hittar du allt 
från SATS ELIXIA-klasser till cykel resor 
och andra specialarrangemang.

G O L F R E S O R
Ving har över 40 års erfarenhet 
av golfresor och kan erbjuda det 
mesta för såväl nybörjare som 
erfarna golfare.

Många förknippar Ving med charterresor, men i  
Vings värld ryms även golfresor, konferens resor,  

flygstolar, hotell övernattningar, kryssningar 
– och mycket, mycket mer. 

E N D A S T  H O T E L L
Vi kan erbjuda över 5000 hotell 
över hela världen. Allt från enk-
lare bungalows till femstjärniga 
lyxhotell.

E N D A S T  F L Y G
Vet du var du ska bo men inte hur 
du ska ta dig dit? Kolla med oss. 
Vi har flyg till en mängd resmål 
över hela världen.

C I T Y R E S O R
Välj mellan över 40 storstäder och massor av noggrant utvalda hotell. 
Bestäm själv när du vill resa och hur länge du ska vara borta. Du  
behöver aldrig oroa dig för askmoln eller flygbolagskonkurser, hos  
oss gäller paketreselagen och vi tar hand om dig om något händer. 

F O T B O L L S R E S O R
Vill du uppleva världens bästa 
fotboll, bara två timmar från 
Sverige? Ving har prisvärda fot-
bollspaket till engelska Premier 
League och La Liga.

D I S N E Y L A N D ®  P A R I S
Ving har resor till Disneyland® 
Paris. En komplett nöjespark strax 
utanför Paris, där ingenting saknas. 
En hel värld fylld av magi!

G R U P P R E S O R
Släktträff? Träningsläger? Vi 
på Ving hjälper dig att sy ihop 
gruppresan efter dina specifika 
önskemål.   

K R Y S S N I N G A R
En kryssning är ett prisvärt, be-
kvämt och omväxlande sätt att se 
världen. Vi har kryssningar för alla 
smaker och plånböcker.

B R Ö L L O P S R E S O R
Vill du gifta dig på en strand i 
Karibien eller resa på smekmå-
nad till paradiset? Vi har de mest 
romantiska resmålen.

K L A S S R E S O R
Ving har stor erfarenhet av skol-
resor och kan erbjuda resmål,  
hotell och aktiviteter som passar 
perfekt för klassresan.

K O M B I N A T I O N S R E S O R
Har du svårt att välja mellan 
strandliv och storstadspuls?  
Vill du hinna med en rundresa  
på semestern? Kolla in våra 
kombinationsresor.

K O N F E R E N S R E S O R
Inte dyrare – bara roligare!  
Ving är Skandinaviens mest 
erfarna arrangör av grupp- och 
konferensresor utomlands.

R U N D R E S O R
Vings rundresor tar dig med på 
äventyr utöver det vanliga. Ett 
enkelt sätt att uppleva det svår-
tillgängliga. 

L Å N G S E M E S T E R
Vill du vara borta hela vintern?  
4, 8, 10 eller kanske 20 veckor?  
Ving har marknadens största utbud 
av långsemestrar.

OCKSÅ HOS VING  

+
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A N T I G UA

A R U B A

B A R B A D O S 

B U L G A R I E N
Albena, Balchik, Golden 
Sands, Sunny Beach, 
Nessebar

B R A S I L I E N
Rio de Janeiro, Buzios

C U R A Ç A O

C Y P E R N
Ayia Napa, Fig Tree Bay, 
Larnaca, Limassol 

D O M I N I K A N S K A  
R E P U B L I K E N
Bayahibe, Casa de  
Campo,  Punta Cana

E G Y P T E N
El Gouna, Hurghada,  
Makadi, Marsa Alam, Port 
Ghalib

F R A N K R I K E
Franska Rivieran: Antibes, 
Cannes, Juan les Pins, Nice

F Ö R E N A D E  
A R A B E M I R A T E N
Abu Dhabi, Bur Dubai, 
Deira, Downtown Dubai, 
Fujierah, Jebel Ali, Jumeira 
Beach, Ras al Khaimah 

GA M B I A

G R E K L A N D
Alonissos
Aten 
Halkidiki 
Kalymnos: Mirties,  
Massouri, Pothia
Karala
Korfu: Agios Gordis, 
Dassia, Ermones, Gou-
via, Korfu stad
Kos: Kardamena, Kos 
stad
Kreta: Aghios Nikolaos, 
Agia Marina, Chania 
stad, Elounda, Gerani, 
Hersonissos, Ierapetra, 
Kalamaki/Kato Stalos, 
Kato Daratso, Kolimbari, 
Makrigialos, Maleme, 
Platanias, Rethymnon
Lefkas: Nidri

Lesbos: Anaxos, Eftalou, 
Molivos, Petra, Plomari, 
Skala Kallonis
Paleros 
Parga
Rhodos: Afandou, Fali-
raki, Kallithea, Kiotari, 
Kolymbia, Lardos, Lindos, 
Pefkos, Rhodos stad, 
Rhodos västkust
Santorini: Imerovigli, 
Kamari, Oia, Thira
Skiathos
Skopelos
Symi
Tessaloniki
Thassos: Potos, Golden 
Beach, Limenaria, Thas-
sos stad, Skala Rachoni, 
Skala Prinos
Tilos: Livadia
Telendos 

I N D I E N
Norra Goa, Panaji, 
Södra Goa

I N D O N E S I E N
Bali: Candidasa, Kuta 
Beach, Lovina,  Nusa Dua, 
Sanur, Ubud
Lombok

I T A L I E N
Positano, Sorrento, Capri
Sardinien: Alghero, Costa  
Smeralda 
Sicilien: Cefalu, Giardini, 
Taormina

 J A M A I C A 
Lucea, Montego Bay, 
Negril, Runaway Bay

K A P  V E R D E
Santa Maria

K R O A T I E N
Baska Voda, Brac/
Supetar, Brela, Cavtat, 
Dubrovnik, Gradac, 
Hvar/Jelsa, Hvar stad, 
Makarska, Opatija, Pod-
gora, Porec, Rovinj, Split, 
Tucepi, Trogir, Vrsar
 
K U B A  
Havanna, Santa Maria del 
Mar, Varadero  

M A L A Y S I A  
Kuala Lumpur, Langkawi, 
Penang

M A L D I V E R N A
Anantara Dhigu, Anan-
tara Veli, Club Med Cani, 
Constance Moofushi Mal-
dives, Hulhule, Koman-
doo, Kuredu, Kurumba, 
Reethi, Royal Island, Sun 
Island

M A L T A 
Melieha, Sliema,  
St. Julians, St. Pauls Bay

M A R O C K O
Agadir, Marrakech, 
Taghazout

M A U R I T I U S

M E X I K O
Akumal, Cancun, Cozu-
mel, Isla Mujeres, Playa 
del Carmen, Puerto 
Morelos, Tulum

P O R T U G A L
Cascais, Estoril, Costa da 
Caparica, Lissabon, Porto, 
Sesimbra
Algarvekusten: Albufeira, 
Praia da Rocha, Vilamoura
Madeira: Funchal, Ponta 
do Sol, Prazeres, Santo 
do Serra

P U E R TO R I CO 

S E Y C H E L L E R N A 
La Digue, Mahe, Praslin,  
Denis Island

S I N GA P O R E

S P A N I E N
Costa Blanca: Albir, 
Alicante, Benidorm
Costa del Sol: Benalma-
dena, Fuengirola, Malaga, 
Marbella,Torremolinos
Costa Brava: Calella, Llo-
ret de Mar, Santa Susanna
Costa Dorada: Salou, 
Sitges
Fuerteventura: Corralejo, 
Costa Calma, Jandía
Gran Canaria: Ama-
dores, Arguineguín,Las 
Palmas, Maspalomas, 
Playa del Cura, Playa de 
Taurito, Playa del Inglés, 
Playa Meloneras, Puerto 
de Mogan, Puerto Rico, 
San Agustín
Ibiza: Ibiza stad, Playa 

d'en Bossa, San Antonio, 
Santa Eulalia
La Gomera
Lanzarote: Puerto del 
Carmen, Playa Blanca  
Teneriffa: Guía de 
Isora, Los Cristianos, Los 
Gigantes, Playa de las 
Américas, Playa Paraiso, 
Puerto de la Cruz, San 
Miquel de Abona, Santa 
Cruz, Vilaflor 
Mallorca: Alcudia, Bany-
albufar/Estellencs, Cala 
Bona, Cala d’Or, Cala 
Mayor, Cala Mesquida, 
Cala Millor, Cala Ratjada, 
Cala San Vicente, Can 
Picafort, Deiá, Illetas, 
Palma Nova/Magaluf, 
Palma stad, Playa de 
Palma, Port de Andratx, 
Puerto Pollensa, Puerto 
de Sóller, Sa Coma, Santa 
Ponsa

S R I  L A N K A
Bentota, Beruwela, Galle, 
Hikkaduwa, Marawila, 
Negombo

ST MARTIN
Dawn Beach, Grand Case, 
Orient Bay, Marigot, Simp-
son Bay/Maho Beach, 
Philipsburg, Oyster Pond

S Y D A F R I K A
Kapstaden

TA N Z A N I A
Zanzibar

T H A I L A N D
Phuket: Bangtao Bay, 
Kamala, Karon, Kata, 
Khao Lak, Koh Kho Khao, 
Nai Yang Beach, Patong, 
Surin
Krabi & Trang: Ao Nang, 
Klong Muang, Koh Lanta, 
Koh Mook, Koh Ngai, Koh 
Phi Phi, Railay
Centrala och norra 
Thailand: Bangkok, Cha-
Am/Hua Hin, Chiang Rai, 
Chiang Mai, Koh Chang, 
Koh Phangan, Koh Samet, 
Koh Samui, Koh Tao, 
Rayong Beach

T U R K I E T
Alanya, Antalya, Beldibi, 
Belek, Bitez, Bodrum, 

Gümbet, Içmeler, Kemer, 
Marmaris, Side, Turgutreis
U S A
Florida: Clearwater Be-
ach, Fort Lauderdale, Fort 
Myers, Key West, Miami 
Beach, Orlando, Port St. 
Lucie, Sanibel, Captiva 
Island
Mer USA: Boston, Chica-
go, Hawaii, Las Vegas, 
Los Angeles, New York, 
San Francisco, Washing-
ton

V I E T N A M
Hanoi, Nha Trang, Phan 
Thiet, Phu Quoc Island, 
Saigon

C I T Y R E S O R
Alicante, Amsterdam, 
Aten, Barcelona, Berlin, 
Bologna, Bryssel, Buda-
pest, Cannes, Chicago, 
Dubai, Dublin, Dubrovnik, 
Edinburgh, Florens, Glas-
gow, Hamburg, Istanbul, 
Krakow, Köpenhamn, Lis-
sabon, London, Madrid, 
Milano, München, New 
York, Nice, Porto, Paris/
Disneyland Resort Paris, 
Palma stad, Prag, Reyk-
javik, Riga, Rom, Tallinn, 
Valetta, Venedig, Verona, 
Vilnius, Warszawa  och 
Wien. 

G O L F R E S O R
Dominikanska republiken, 
Costa del Sol, Egypten, 
Gran Canaria, Kuba, 
Mallorca, Mauritius, Mex-
iko, Portugal, Teneriffa, 
Thailand och Turkiet.

K RYS S N I N GA R
Medelhavet, Karibien,
Dubai, Indiska oceanen, 
Hawaii

R U N D R E S O R
Dominikanska repu-
bliken, Jamaica, Kuba, 
Mexiko

L Ä S M E R  PÅ : 
V I N G. S E

A L L A  R E S M Å L  I  V I N G S  VÄ R L D
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Visste du att det går att fl yga direktcharter med 
Ving från 17 olika fl ygplatser i Sverige, 

och dessutom från Köpenhamn? 

1 .  B O R L Ä N G E
Sommar 2016: 
Mallorca, Rhodos
Vinter 2016/2017: 
Gran Canaria
Sommar 2017*: 
Mallorca, Rhodos

2 .  G Ö T E B O R G
Sommar 2016:  
Bulgarien, Cypern, 
Turkiet (Antalya), 
Gran Canaria, Kreta, 
Kroatien, Mallorca, Par-
ga, Rhodos, Skiathos
Vinter 2016/2017: 
Dom. Rep. (Punta Cana), 
Egypten, Fuerteventura, 
Gran Canaria,  Mexiko 
(Cancún), Teneriffa, 
Thailand (Phuket)
Sommar 2017*:  
Bulgarien, Cypern, 
Turkiet (Antalya), 
Gran Canaria, Kreta, 
Kroatien, Mallorca, 
Rhodos, Skiathos

3 .  H A L M S TA D
Sommar 2016:  
Mallorca
Sommar 2017*:  
Mallorca

4 .  J Ö N K Ö P I N G
Sommar 2016:  
Mallorca, Kreta (Chania), 
Kroatien, Rhodos, 
Turkiet (Antalya)
Vinter 2016/2017:
Gran Canaria
Sommar 2017*:  
Kreta (Chania), Kroatien, 
Mallorca, Rhodos

5 .  K A L M A R
Sommar 2016:  
Mallorca, Rhodos
Vinter 2016/2017:
Gran Canaria
Sommar 2017*:  
Mallorca, Rhodos

6 .  K A R L S T A D
Sommar 2016:  
Mallorca, Kroatien, 

Rhodos
Vinter 2016/2017:
Gran Canaria
Sommar 2017*:  
Mallorca, Rhodos

7.  K Ö P E N H A M N
Sommar 2016: 
Bulgarien, Cypern, 
Gran Canaria, Kos, Kreta, 
Kroatien, Lesbos, Madeira, 
Mallorca, Parga, Rhodos, 
Skiathos, Teneriffa, 
Turkiet (Alanya, Antalya, 
Bodrum, Marmaris)
Vinter 2016/2017: 
Dom. Rep. (Punta Cana), 
Egypten, Gran Canaria, 
Kuba, Mexiko (Cancún), 
Teneriffa, Thailand 
(Phuket)
Sommar 2017*: 
Bulgarien, Cypern, 
Gran Canaria, Kos, 
Kreta, Kroatien, Lesbos, 
Madeira, Mallorca, Rho-
dos, Skiathos, Teneriffa, 
Thassos, Turkiet

8 .  L U L E Å
Sommar 2016: 
Cypern, Mallorca, 
Rhodos, Turkiet 
(Antalya)
Vinter 2016/2017: 
Gran Canaria, Thailand 
(Phuket)
Sommar 2017*: 
Cypern, Mallorca, 
Rhodos, Turkiet 
(Antalya)

9 .  M A L M Ö
Sommar 2016: 
Cypern, Kreta, Kroatien,
Mallorca, Rhodos, 
Turkiet (Antalya)
Vinter 2016/2017: 
Fuerteventura, Gran 
Canaria, Teneriffa
Sommar 2017*: 
Cypern, Kreta, Kroatien,
Mallorca, Rhodos, 
Turkiet (Antalya)

1 0 .  N O R R K Ö P I N G
Sommar 2016:  
Cypern, Mallorca, 
Kroatien, Rhodos
Vinter 2016/2017: 
Gran Canaria, Teneriffa
Sommar 2017*:  
Cypern, Kroatien, 
Mallorca, Rhodos

1 1 .  S K E L L E F T E Å
Sommar 2016:  
Mallorca
Sommar 2017*:  
Mallorca

1 2 .  S T O C K H O L M
( A R L A N DA )
Sommar 2016: 
Bulgarien, Cypern, Gran 
Canaria, Kos, Kreta, 
Kroatien, Mallorca, 
Parga, Rhodos, Skiathos, 
Teneriffa, Thassos, Tur-
kiet (Antalya, Bodrum, 
Marmaris)
Vinter 2016/2017: 
Aruba, Dom. rep, (Punta 
Cana),  Egypten, Fuerte-
ventura, Gran Canaria, 
Jamaica, Kap Verde, 
Kuba, Mexiko (Cancún), 
Thailand  (Phuket), 
Teneriffa 
Sommar 2017*: 
Bulgarien, Cypern, 
Gran Canaria, Kreta, 
Kroatien, Mallorca, 
Rhodos, Skiathos,
Teneriffa, Thassos, 
Turkiet 

1 3 .  S U N D S V A L L
Sommar 2016: 
Mallorca
Vinter 2016/2017: 
Gran Canaria
Sommar 2017*: 
Mallorca

1 4 .  U M E Å
Sommar 2016: 
Mallorca, Rhodos, 
Turkiet (Antalya)
Vinter 2016/2017: 
Gran Canaria

Sommar 2017*: 
Mallorca, Rhodos

1 5 .  V I S BY
Sommar 2016: 
Mallorca, Rhodos
Sommar 2017*: 
Mallorca, Rhodos

1 6 .  V Ä X J Ö
Sommar 2016: 
Cypern, Kroatien,
Mallorca
Vinter 2016/2017: 
Gran Canaria, Teneriffa
Sommar 2017*: 
Cypern, Kroatien,
Mallorca

1 7.  Ö R E B R O
Sommar 2016: 
Cypern, Mallorca, 
Kreta (Chania), 
Kroatien, Rhodos, 
Turkiet (Antalya)

Vinter 2016/2017: 
Gran Canaria, 
Teneriffa, Thailand 
(Phuket)
Sommar 2017*: 
Cypern, Mallorca, 
Kreta (Chania), Kroatien, 
Rhodos

1 8 .  Ö S T E R S U N D
Sommar 2016: 
Mallorca
Vinter 2016/2017: 
Gran Canaria
Sommar 2017*: 
Mallorca

*Hela flygprogrammet är inte klart vid magasinets tryck-
ning. Uppdaterad information finns på Ving.se.

SNABBASTE VÄGEN
TILL SOLEN

N Ä S TA  N U M M E R  AV  V I N G S VÄ R L D KO M M E R  I J A N UA R I 2 0 1 7.
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VÄXLA INNAN DU ÅKER 
SÅ KAN DU GÅ RAKT UT I SANDEN

Med kontanter på fi ckan får du mer tid i solen. Alla tar ju inte kort. 
Se till att växla tillräckligt mycket så att du slipper leta efter uttagsautomater och 
växlingskontor. På FOREX Bank köper du valuta avgiftsfritt och växlar tillbaka 
utan kostnad (spara kvittot). Trevlig resa. 

Välkommen till någon av våra 82 bankbutiker eller besök oss på www.forex.se



Ving.se
Mer inspirerande läsning 
från Vings värld hittar du 
på Ving.se. Där finns allt 
från resereportage och 
resmålsguider till bilder, 
filmer och massor av ho tell
information. Dessutom kan 
du läsa gästernas egna betyg 
och chatta med våra rese
rådgivare. 

Sociala medier
Följ oss gärna på Facebook, 
Twitter, YouTube och Insta
gram. Där möter du andra 
ressugna människor från 
hela Sverige. Du kan ock så 
ta del av unika er bjudanden, 
tävlingar och nyheter från 
Vings värld. 

Smartphones 
Vill du boka och betala din 
resa direkt i mobilen kan du 
ladda ner vår app. Dessutom 
får du tips och kan navigera 
både till ditt hotell, restau
ranger och sevärdheter när 
du är på semester, med hjälp 
av kartan. Du ser även tider 
för flyg och transfer. För 
att ladda hem appen söker 
du på Ving i App Store eller 
Google Play.

Butik
Sveavägen 8, Stockholm

Telefon 
0771995 995


