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Innehåll
Hit&dit  Från Route 66 till skidåk-
ning i Dubai. Vi snappade upp några 
saker som fångade vårt intresse.

Turkish Delight Resejournalisten 
Hélène Lundgren reste till Turkiet 
och fann bl.a. ett snurrande hotell. 

Gästernas egna tips  Några av 
våra gäster delar med sig av sina bästa 
minnen från resor på tu man hand.

Vinn en resa till Turkiet! Tävla 
och vinn en vecka på lyxiga Hillside Su 
i Antalya, Turkiet.

Aktuellt hos Ving Vad händer i 
Vings värld? Och vad gör man i Sharm 
el Sheikh om man inte gillar dykning? 

Ett annat Mallorca Elisabet 
Garcia Dahlbäck delar med sig av sina 
smultronställen på den sköna ön.

Hotellproffsens favoriter  Vilket 
hotell ska man välja? Vi frågade ex-
perterna som väljer ut Vings hotell.

Dagbok från Sri Lanka En 
vecka med stränder, myllrande mark-
nader och doften av kryddor.

Roomservice  Heta hotell för dig 
som vill bo bättre – från vildmarks-
stugor till överdådig lyx.

Bröllopsresor Vi bjuder på råd, tips 
och hotellrekommendationer inför 
bröllopsresan. 

Pascalidous pärlor Alexandra 
Pascalidou guidar till 7 favoritplatser 
på sitt älskade Kreta.

Galleri: drömstränder Vi har 
inte kunnat enas om världens bästa 
strand, men vi har några favoriter.

5 udda cityaktiviteter Eiffeltor-
net och Madame Tussauds i all ära, 
men det finns originellare alternativ.

Nyfiken på: Lissy Eriksson 
Möt Lissy, Vings egen Florence 
Nightingale på Gran Canaria.

Aktuellt på Sunwing Det händer 
grejer på Sunwing Resort i sommar. 
Vings värld har senaste nytt.

Det turkiska köket Turkisk mat 
är så mycket mer än bara kebab. Vi 
bjuder på några favoritrecept.

Alltid hos Ving Kan du inte få nog 
av Vings värld? Här hittar du nästan 
alla våra resmål och resekoncept.

Avreseflygplatser Varifrån vill du 
resa? Välj bland 21 flygplatser, från 
Kiruna i norr till Malmö i söder.

7

8

16

18

19

20

27

28

33

34

38

40

46

49

50

52

56

58



Svar: Hej Marita, det är ett jättebra förslag, 
tycker vi! Vi börjar genast hårdstudera 
UNESCO:s lista för att se vad vi kan skriva 
om. Kanske en artikel där vi listar de mest 
spännande världsarven, med information 
om hur man tar sig dit? Håll utkik i 
kommande nummer!

Hej! Saknar reportage om fotbollsresor till 
t.ex. Barcelona, London m.m. Information 
om upplägg, priser m.m. Skulle också vara 
kul med reportage om det finns resor för 
ungdomslag (träningsläger) i fotboll. Är själv 
ledare i fotboll för flickor födda 97. Skulle 
vara kul att göra en sådan resa.

 Vings värld var en bra tidning att bläddra 
i som garanterat sparas för framtida 
inspiration.
  Peter  SärnHav

Svar: Hej Peter! Tack för bra förslag. Vi 
arrangerar både fotbollsresor och grupp- & 
konferensresor för idrottsföreningar. Bl.a. 
har vi tillsammans med partners arrangerat 
flera mycket uppskattade fotbollsläger på 
Cypern. Detta är absolut något vi ska skriva 
om framöver!

Hej! Vilken rolig tävling och inspirerande 
tidning. Något som jag skulle tycka var 
spännande att läsa om är en tillbakablick. 
Hur var det i begynnelsen av charter-
resorna, vilka resemål var inne då och vilka 
var de första pionjärerna som reste iväg, 
var det vanliga Svensson eller vilka var det? 
Ett annat tips är att följa ett charterhotells 
historia, hur såg det ut på t.ex. 1970-talet 
och hur ser det ut nu ca 30–35 år efter 
ombyggnader o.s.v. Vore också kul att läsa 
om vad som var modernt inrednings-
mässigt på hotellen förr och nu. Hur såg 
ett hippt hotell ut under t.ex. 1960-, 1970-, 
och 1980-talet. Tack för en inspirerande 
tidning!

MiMMi BengtSSon

Svar: Hej Mimmi! Intressant idé som säkert 
skulle intressera många. I samband med Vings 
50-årsjubileum för några år sedan grävde vi 
upp en hel del spännande material ur arkiven, 
så det finns definitivt saker att skriva om! 

Hej! Tack för ett intressant och innehållsrikt 
magasin som hade en bra blandning och 
lagom långa artiklar. Här kommer några tips 
från mig.
1. Bra platser för att se sol upp/nedgångar
på olika resmål.
2. Tips på utflykter på olika resmål för olika 
intressen, t.ex. sport/äventyr, sol/bad, historia/
kultur, shopping, barnvänligt.

tack för Mig! HälSningar annica nilSSon

Svar: Hej Annica, och tack för tipsen. Vi gillar 
idén om soluppgångar/-nedgångar! Den 
kanske t.o.m. skulle kunna bli till en fotospecial 
i vår ”galleri”-sektion? Och när det gäller 
utflykter på olika resmål så är det något som 
vi redan planerat att skriva om, så håll utkik i 
kommande nummer. 

Hej! Verkligen en jättefräsch tidning med 
vackra bilder!

Jag skulle vilja läsa om svenskar som bor 
på Vings destinationer. Ofta har de väldigt 
bra tips på vad man kan göra, äta, utflykter 
o.s.v. samt vad man ska undvika. Det är alltid 
kul att läsa om vardagen bakom ett resmål, 
hur landet egentligen fungerar och om 
smultronställen dit turistbussarna inte går.

Ha det Så Bra! MvH Hanna nyBerg

Svar: Hej Hanna! Detta är en jättebra idé, 
och det är många som kommit med just 
denna typ av tips – att intervjua de bofasta på 
resmålen för att få riktigt initierade tips. Redan 
i detta nummer kan du för övrigt läsa om 
smultronställen på Mallorca, och det kommer 
helt säkert att komma fler liknande artiklar. 

Skriv till vings värld!  vingsvarld@ving.se

I premiärnumret av Vings värld bad vi er läsare skriva och berätta vad ni tyckte 
om magasinet, samt föreslå saker ni skulle vilja läsa om framöver. 

Vi har blivit överösta med mail och fått massvis av bra förslag. Tack alla ni 
som skrivit och tyckt till! Här presenterar vi ett axplock ur brevskörden och 

korar en vinnare som kammar hem en resa värd 20.000:-!

Hejsan!
Historia och 
kultur intresserar 
och fascinerar 
mig bara mer 
och mer (kanske 
kommer med åldern, fyller snart 50). 

Man kanske blir orolig att man inte 

ska hinna se allt man vill innan man 

lägger benen i vädret. jag vet att 

ving är duktiga på att ordna utflykter 

till sevärdheter m.m. Men det vore 

lite kul om man kunde få läsa om de 

sevärdheter som är kopplade till 

UneSco:s världsarvslista som finns i 

närheten av era resmål.

för några år sedan fick jag upp 

ögonen för denna lista och var inte 

riktigt säker på vad den innehöll. Men 

kunde konstatera att det inte bara 

handlar om ”gamla byggnader”. ett 

världsarv kan vara allt ifrån taj Mahal 

i indien, en glaciär, en risterrass 

i filippinerna till hällristningar i 

tanumshede. jag hade visst besökt 

en del platser som stod på listan 

(innan jag visste att den fanns). 

kunde konstatera att det hade varit 

sevärt.
även om många sevärdheter ”säljer” 

sig själva tror jag att vi människor blir 

lite extra nyfikna om de vet att den 

här platsen är speciellt utvald. om 

UneSco säger att det här är värt att 

se då är det förhoppningsvis så. jag 

själv har då inte blivit besviken. jag 

lär väl inte hinna uppleva allt på listan 

men några fler ”mäktiga” upplevelser 

vill jag hinna med. vem vet? kanske 

fler personer lockas till era resmål 

med denna typ av information.
Hälsningar Marita Hansson
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Glöm aldrig att 
provbada!
Jag har, av förklarliga skäl, rest ganska 
mycket genom åren. Och en sak har jag lärt mig, 
nämligen hur viktigt själva boendet är. För stränderna kan ju vara 
hur vackra som helst och sevärdheterna hur spännande som 
helst – men bor man dåligt så blir det bestående intrycket ändå 
inte hundraprocentigt. De gångerna jag bott på riktigt bra hotell 
däremot, då har jag alltid kommit hem som en lite lyckligare 
människa än innan jag åkte.

Därför lägger vi på Ving extremt stor vikt vid att välja ut riktigt bra 
och välskötta hotell till vårt program. I urvalsprocessen ingår allt 
från att provligga sängarna till att testköra hissarna. Vi har också 
haft en idé om att vi alltid måste provbada, i de fall hotellen ligger 
nära havet. 

Jag minns särskilt en episod i Faselis, söder om Kemer i Turkiet. 
Vi var där för att titta på en tomt för att eventuellt bygga ett nytt 
Sunwing-hotell. Två av våra produktchefer skickades i vattnet för 
att bada – och höll på att aldrig komma upp. Det visade sig att 
botten bestod av rullgrus, som dessutom störtade rätt ner 
i bråddjupet... Båda produktcheferna lyckades till slut ta sig upp, 
men något Sunwing blev det inte den gången. (Det byggdes
 i stället i Side, där stranden är långgrund.)

På senare tid har det byggts en impone-
rande mängd hotell av yppersta klass i 
Turkiet. Sällan har jag skådat ett land där 
man är så bra på att hålla sig i framkant 
och ta till sig nya trender, vilket inte 
minst märks på de nya designhotellen. 
Några av dem berättar vi om i detta 
nummer av Vings värld. 

Trevlig läsning!

Eivor AndErsson  
vd,  ving svErigE AB

  nr 2/2010 vings värld  5 

vings värld
anSvarig Utgivare

Claes Pellvik 

redaktör

Annika Engstam 

art director

Cecilia Westergård 

HUvUdSkriBent

Kristofer Kebbon 

layoUt/original

Carola Byström 

layoUt

Cecilia Eklund-Malmborg 

SkriBenter

Elisabet garcia dahlbäck, Hélène Lundgren,  
Björn Une, Catharina Hådell, Jonas Enghage,  
Alexandra Pascalidou

fotografer

Eric Josjö, Joakim Borén, Åke E:son Lindman,  
sandy Haggart, Mats Högberg, Pia Uhlin, Binge  
Eliasson, Hélène Lundgren, david Johansson,  
Kajsa Fagerström, nicholas Pitt, Johan Lindskog, 
niklas Malmquist, Pontus Wallin samt bilder ur  
vings bildarkiv.    

StyliSt

Jeanette rattfeldt 

MedarBetare

PrenUMeration

gå in på ving.se/prenumerera och anmäl dig. 

annonSer

claes.pellvik@ving.se

adreSS

ving sverige AB
rålambsvägen 17
105 20 stockholm
08-555 130 00  

redaktionen

vingsvarld@ving.se   

vingS HeMSida

ving.se

rePro

Thomas Cook Mediacenter

tryck

ActaPrint, Finland

oMSlagSBild

Moonlight Beach, Kemer, Turkiet
Fotograf: Joakim Borén



M
cB

rid
e

Tas minst 

4 veckor innan resa.

Vaccinet mot både hepatit A och B.

Hepatit A och B är allvarliga leverinfektioner.
Sjukdomarna förekommer mer eller mindre i hela världen. Hepatit A-virus kan

fi nnas 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) 

Vaccination med Twinrix ger skydd mot både hepatit A och B. 

Vill du veta mer kontakta din vaccinations- eller vårdcentral eller titta in på 

www.twinrix.se

Ref: 1) www.who.int

Informationen är förhandsgranskad och godkänd. 

För fullständig information om varningsföreskrifter och begränsningar se www.fass.se

Hepatit A kan smitta via sådant man äter och dricker.
Hepatit B kan smitta vid lokal akutsjukvård, t ex efter en trafi kolycka.
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hit&dit

Skidmetropolen dubai 

Glöm inte  
vaccinet

lär dig ragga  
– på sex olika språk  

älskar du skidåkning? då kan vi numera, vid sidan av 
klassiska skidresmål som Cervinia och Val thorens, även 
rekommendera dubai. För på hur många andra ställen 
kan du åka tre sorters skidor på en och samma dag? Här 
kan du börja dagen med en skidtur på öknens böljande 

sanddyner, fortsätta med en sväng på vattenskidor och 
avsluta med lite utförsåkning på Ski dubai – den unika 
inomhusanläggningen som erbjuder fem backar med både 
fyrstolslift och släplift.

Ska du ut och resa? Kom ihåg att vacci
nera dig i god tid! Hepatit A och B före
kommer över större delen av världen,  
så är du inte redan vaccinerad kan det 
vara dags nu – och senast fyra veckor 
innan avresa. Med Twinrix får du ett 
långvarigt skydd mot båda varianterna. 
För mer information, kontakta din 
vaccina tions eller vård central eller  
besök www.twinrix.se

Nu kan du lära dig främmande 
språk direkt via din iPhone. Nyligen 
lanserade tidningen Vagabond en 
språkapplikation för iPhone, där du 
kan lära dig engelska, italienska, tyska, 
franska, spanska och portugisiska 
(swahili kommer inom kort). Här kan du 
öva uttal, göra språktest samt översätta 
ord och meningar. I samma veva 
lanseras även Vagabond Gigolo – med 
raggningsrepliker och inviter på sex 
olika språk. 

drömmer du om att uppleva 
uSa på fyra hjul? då är klassiska 
route 66, mellan Chicago och los 
angeles, resan för dig! bilfärden 
går genom öppna vidder och 
dammiga småstäder innan du 
når målet – drömmarnas stad vid 
Stilla havets kust. på vägen dit 
kan du stanna på mytomspunna 
platser som Santa Fe, grand 
Canyon och las Vegas.  och nu 
är det enklare än någonsin att 
förverkliga drömresan. med 
Vings ”kör själv”-semester tar 
vi hand om allt det praktiska 
med vägledning, bilhyra och 
hotellövernattningar längs 
vägen.  

läs mer på Ving.se/route66

route 66
Get your kicks on 

Tidsfördriv världen över
Behöver du slå ihjäl ett par timmar när du 
är på resande fot? Då kanske du kan hitta 
några matnyttiga tips i bloggen 120 minutes. 
Här listas förslag på intressanta tidsfördriv 
som barer, caféer, museer och andra smul
tronställen. Bakom tipsen, som sträcker sig 
från Eksjö till Buenos Aires, står den svenska 
diplomaten Diana Janse. Diana är även aktuell 
med debutboken ”En del av mitt hjärta lämnar 
jag kvar”, som handlar om tiden som diplomat  
i Kabul, Afghanistan.

120minutes.wordpress.com 

23 %
…av svenskarna väljer att lägga pengarna 

på semesterresor när deras inkomst 
ökar. Resorna hamnade därmed på 

första plats – före både sparande, 
låneinbetalningar och möbelinköp.  

Allt enligt en ny undersökning från Sifo.
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TexT: Hélène lundgren
FoTo: Helene lundgren ocH Vings bildarkiV

Trendiga 
Turkiet 
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Turkiet har blivit ett av svenskarnas populäraste resmål på senare 
år. Badsäsongen är lång, maten god och gästfriheten stor. Numera 
finns det även många nya trendiga och snyggt designade hotell att 
välja på. Helt nytt för i år är ett par lugna turkiska badorter med 
exklusiva hotell i närheten av Antalya.

Hillside su  5, anTalya
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M ånga turister landar på flygplatsen utanför 
Antalya, en mycket trevlig turkisk stad som inte är 
uppbyggd enbart för turister. Nedanför klocktornet 

ligger butikerna tätt i de smala gränderna. Jag kan inte motstå att köpa 
en kartong turkisk delight och blir bjuden på traditionellt äppelte av 
den pratsamma butiksägaren. Med basarens kryddoft i näsan fastnar 
jag sen länge i butikerna som säljer glittriga Ed Hardy-tröjor. 

Flera av de vackra husen i den gamla delen av staden rymmer en 
dold restaurang eller ett smakfullt hotell på en charmig innergård. Ett 
av dessa boutiquehotell är Alp Pasa som ligger mitt bland kullerstens-
gränderna i Kaleici, stadens gamla kvarter. Det är som att stiga rakt 
in i en annan värld när vi kommer in på den romantiska innergården 
för att äta middag. Här står tända ljus på borden och en stor turkisk 
middagsbuffé har dukats upp runt den lilla upplysta poolen i mitten. 
Herrgårdsbyggnaderna i sten och mörkt trä byggdes för rika handels-
män runt mitten av 1700-talet i en ottomansk stil och har sen varsamt 
restaurerats med många trävalv, balkonger, blyinfattat glas, eldstad 
och de ursprungliga massiva dörrarna. 

Rummen är oerhört mysiga och charmiga med utsirade träkistor, 
orientaliska mattor, ”semaver” – stora turkiska tekannor – och en 
sänghimmel ovanför sängen, vilket får mig att känna mig som en 
prinsessa i sultanens palats. Hotellet har även ett hundratal antika 
historiska föremål, en vacker grönskande trädgård och en takterrass 
att sola på.

N ågra kilometer utanför Antalya ligger ett annat mycket 
speciellt hotell som heter The Marmara. Visst har jag 
besökt en och annan roterande restaurang i mina dagar 

men här finns istället ett roterande hotell. Innan jag går och lägger mig 
tittar jag ut genom fönstret och ser ut över den vackra blå poolen. 
På morgonen när jag vaknar upptäcker jag att huset har snurrat. Helt 
plötsligt har jag utsikt över trädgården istället. Det är inte heller helt 
lätt att hitta till hissdörren som ändrar läge varje gång jag ska till rum-
met. Det tre våningar höga, runda huset flyter på en stor tank med 
400 ton vatten som snurrar och det går att ställa in hastigheten på 
byggnaden som snurrar ett helt varv på allt från 1,5 till 22 timmar. Vi står 

anTalya

Det bjuds på gott äppelte överallt i Turkiet. De små gränderna i den gamla delen av Antalya är mycket  
mysiga att ströva runt i.
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”

både länge och väl nere i maskinrummet och 
försöker förstå hur el- och vattenledningarna 
fungerar i en roterande byggnad. 

Den franska arkitekten verkar ha fått ganska 
fria händer när han designade hotellet, som 
är mycket speciellt. I den roterande delen 
står sängen mitt på det kaklade golvet och 
ett badkar, en bänk som liknar vitmålade 
äppellådor samt två handfat har placerats i 
sovrummet. På väggen hänger tre sopkvastar 
utan skaft som dekor. De rum som finns i den 
icke roterande byggnaden har råa betongväg-
gar i rosa med breda randiga linjer av grönt och 
turkos målat på väggarna. Nere i matsalen har 
en internetstation med ett gäng datorer, en 
pelare där folk har fått klottra meddelanden 
och några gungor placerats mitt i rummet vid 
frukostbuffén. 

Frukosten på The Marmara är utan tvekan 
bland de bästa jag någonsin har ätit. Hur 
mycket turkiska ostar, yoghurt, nybakat bröd, 
oliver och olika grönsaker som helst. Jag 
tänker på den än idag. Efter frukost måste jag 
bara ner till havet för en simtur och tar hissen 
några trappor ner. En lång betongtunnel leder 
fram till vattnet där klipporna är så spetsiga 
att hotellet har byggt trappor ner till det 
klarblå havet. Här är det helt underbart att ta 
sig ett morgondopp med Taurusbergen som 
bakgrundskuliss.  

V ill man hellre bada  från en sand-
strand är det många turister och 
lediga Antalyabor som åker till den 

långa Larastranden några kilometer utanför 
Antalya. Åker man förbi den kommer man 
snart till årets nya charterorter Kemer, Beldibi 
och Camyuva, som ligger en dryg timme från 
Antalya. Före 1980 fanns knappt någon väg hit 
och lokalbefolkningen kom seglande hit med 
båt. Hotell började byggas i en blygsam skala 
och det märks på byggnadsstilen att orterna 
har byggts upp under de senare åren. 

Trots att Kemer är den största orten i 
trakten känns den som en liten småstad med 
låg bebyggelse och gångavstånd till både 
stränder, shopping och restauranger. Kemer 
har en av Medelhavets största marinor och här 
ligger också Moonlight Parks nöjesliv för både 
barn och vuxna med restauranger, nattklubbar, 
disco och en vattenpark. Om man tycker att 
Kemer är lugnt så är Beldibi och Camyuva som 
ligger några kilometer från Kemer ännu lug-
nare. På huvudgatan i de små byarna ligger ett 
par restauranger och några butiker med oliv-

Frukosten på The 
Marmara är utan tvekan 

bland de bästa jag 
någonsin har ätit.

alP Pasa  4, anTalya

THe marmara  r, anTalya

baruT labada resorT  r, camyuVa
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sunPark ocean  r, alanya

MoonlighT BeACh, KeMer

THe marmara, anTalya

beldibi
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””träd, citronlundar och Taurusbergen utanför 
husknuten. Hotellen här är eleganta fyr- och 
femstjärniga hotell med All Inclusive och egna 
stränder. Folk som kommer hit prioriterar att 
kunna vila upp sig ordentligt på ett riktigt bra 
hotell under sin semester. Barut labada re-
sort i Camyuva är ett av dessa exklusiva hotell 
som ligger alldeles vid stranden med snygga 
pooler, en stor grönskande trädgård och ett 
All Inclusive-koncept, vilket många familjer 
tycker är både bekvämt och praktiskt.  

N ästa dag är vi på väg till Side som 
är en av de allra största charter-
orterna på den turkiska kusten. 

Först stannar vi dock till vid den antika metro-
polen Perge som var ett stort handelscentrum 
för 3000 år sen. Guiden berättar att här även 
fanns en stor arena där hästtävlingar hölls. 
Ruinerna från det gamla badhuset från år 200 
före Kristus är imponerande, med avancerade 
varmluftskanaler för varma och kalla bad. Här 
fanns Turkiets största badsystem och kanske 
var det ett av världens första spa. 

Väl framme i Side springer vi raskt ner 
på den långa sandstranden som är full med 
turister, vita solstolar, parasoller och alla vat-
tenaktiviteter man kan tänka sig – från jetski till 
bananbåtar. Inne i själva staden finns det 700 
affärer så vi ägnar några timmar åt shopping 
av billiga jeans, skjortor och tröjor, skor, läder, 
mattor, kryddor och souvenirer. Efter all shop-
ping passar vi på att ta oss ett glas färsk gra-
natäppeljuice vid ett litet stånd nere i hamnen. 
Fortsätter man en bit ut på udden förbi alla 

restauranger kommer man fram till historiska 
lämningar i form av gamla antika pelare. 

Vi har stämt möte med Sides borgmästare 
A. Kadir Uçar i närheten av den romerska amfi-
teatern. Mycket har hänt i Side sen sjuttiotalet, 
berättar han när vi träffar honom på hans kon-
tor under ett stort porträtt av det moderna 
Turkiets grundare Atatürk, som fortfarande är 
en stor symbol i landet. 

– Hela familjen fick flytta in i ett rum på som-
maren och vi hyrde ut resten av rummen till de 
ryggsäcksresenärer som kom för att hyra rum i 
byn. Pengarna vi fick in gick till skolavgifter och 
efter några år grävde vi upp trädgården och 
byggde extra rum åt turisterna. Vi har förstört 
delar av den gamla staden men nu vill jag att vi 
ska restaurera upp våra gamla hus och bygga 
ett kulturhus vid torget, berättar Sides stolta 
borgmästare. 

E n annan stor turistort  i området är 
Alanya som ligger mycket vackert 
med en mysig hamn, där många 

utflyktsbåtar utgår ifrån, och med bergen i bak-
grunden. Vi bor på det nyöppnade Sunpark 
ocean, ett riktigt snyggt och smakfullt hotell 
i en modern stil med rum och lägenheter. På 
kvällen går vi ner till hamnen dit nattlivet är 
koncentrerat. På ett av de stora diskoteken 
jonglerar unga killar med flaskor och sprutar 
eld från bardisken. 

Efter några timmars sömn går jag på morgo-
nen ner till den vackra Kleopatrastranden, med 
Alanyas borg högt ovanför staden i bakgrun-
den. Det första jag gör när jag kommer upp  

på rummet igen är att sätta på teven –  
och blir rejält förvånad när den första kanalen 
som kommer upp är SVT. Hotellet får många 
skandinaviska gäster och systerhotellet Sun-
park Beach har en boulebana där stora gäng 
med övervintrande svenskar passar på att 
spela boule varje morgon. Under högsäsong 
går det 46 plan i veckan till Antalya och allt fler 
svenskar börjar upptäcka att Turkiet även är 
en utmärkt plats att spendera några månader 
under vinterhalvåret på. •

I Alanyas hamn ligger diskotekten på 
rad med fullt ös hela natten.aPolloTemPleT, side

Här fanns Turkiets största badsystem och kanske var det  
ett av världens första spa.

HélèNe luNdgreN
hélène lundgren är frilansjournalist och 
fotograf med ett brinnande intresse för 
andra länder och kulturer. hennes intresse 
har tagit henne flera varv runt jorden på 
resor där hon upplevt allt från Antarktis 
och Borneos regnskogar till voodomark-
nad i Togo. hon har skrivit researtiklar för 
de flesta större tidningar i Sverige. 



TurkieT beskrivs ofTa som en plaTs där ösT möTer väsT och där gammalT möTer nyTT. Till deT nya hör bland 
annaT landeTs läckra design- och lyxhoTell. här är eTT par uTropsTecken du inTe vill missa.

Top noTch 
i TurkieT

Adam & eve, Belek
5

Modernt, unikt och exklusivt 
All Inclusive-hotell som ligger 
precis vid stranden. Hotellet 
är minimalistiskt inrett och 
så gott som helt färgsatt i vitt 
– och med speglar. Här finns 
både bufférestaurang, bar  
och flera à la carte-restaurang-
er med mat från hela världen. 
De två stora poolområdena 
med poolbar kompletteras 
av både en vattenpark med 
rutschkanor och en inomhus-
pool. Självklart finns spa och 
fitnesscenter, och dessutom 
kan man spela tennis, squash 
och bordtennis. För den nöjes-
lystne finns diskotek  
och underhållning dagligen.

Prisexempel: 1 v. från Arlanda 5 oktober, 
per person i dubbelrum 11.425:-

Ving.se/adamandeve

hillside Su, Antalya
5

Hillside Su är ett riktigt läckert 
designat hotell, där den turkis-
ka arkitekten Eren Talu lyckats 
överraska med både detaljer 
och dimensioner. Hotellet 
ligger vid stranden, nära både 
shopping och nöjen. Föredrar 
du att ta det lugnt finns en stor 
trädgård som omgärdar ett 
poolområde med poolbar. 
Restauranger saknas förstås 
inte heller, förutom en buffé-
restaurang finns en italiensk 
och en sushirestaurang. För 
de små finns en barnklubb, för 
de lite större finns tennis och 
dessutom en utomhusbiograf 
på sommaren. Lägg därtill buti-
ker, en frisör, spa och fitness-
center och du förstår att man 
inte behöver lämna hotellet 
om man inte måste. 

Prisexempel: 1 v. från Arlanda 5 oktober, 
per person i dubbelrum 8.225:-

Ving.se/hillsidesu
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1. istanbul
På gränsen mellan Europa och Asien ligger Turkiets största 
stad, som trots sin storlek går utmärkt att uppleva till fots. 
Här blandas basarer, böneutrop och praktfulla palats med 
modebutiker och ett rikt nöjesliv.

2. camyuva nyheT!
Camyuva ligger alldeles vid havet, en knapp mil söder om 
Kemer. Här är livet lugnt och behagligt, och byn är som 
gjord för att koppla av i. 

3. kemer nyheT!
Kemer är en ganska ung badort på den turkiska turkos-
kusten, vid foten av de magnifika Taurusbergen. Här bor 
du nära det mesta – stranden, nöjeslivet och spännande 
sevärdheter.

4. Beldibi  nyheT!
Beldibi ligger bara en knapp timme söder om Antalya, 
omgivet av citruslundar och med de skogsklädda Taurus-
bergen i ryggen. Byn är inte stor, men här finns ändå några 
barer och restauranger. 

5. Antalya
Den turkiska Rivierans huvudstad. Här bor nästan 700 000 
invånare och du hittar allt från livliga bargator till historiska 
kulturminnen. Hit ska du resa om du vill bo bra och ha 
mycket att välja på.

6. Belek
Bara 40 minuter från Antalya ligger den exklusiva semes-
terorten Belek, Turkiets golfresmål nummer ett. Med Ving 
bor du lyxigt, direkt på stranden och nära de bästa banorna.

7. Side
Side ligger längst ut på en udde omgivet av långa stränder 
med finkornig sand. Reser du med barn är Side bästa valet, 
här finns bland annat familjehotellet Sunwing Resort & Spa 
Side Beach.

8. Alanya
Alanya är en av Turkiets största och mest populära 
semesterorter. Fina stränder, spännande omgivningar, bra 
shopping och ett intensivt nöjesliv. I Alanya finns någonting 
för alla.

9. Akseki
Vill du slippa allt vad stress heter kan vi rekommendera 
Akseki. Här bor du på hotellet Ali Pasha Konagi som ligger 
på 1500 meters höjd i bergsbyn Emirasiklar, strax utanför 
Akseki. 

Läs mer på Ving.se/turkiet
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Turkiet blir bara mer och mer 
populärt, och idag är det bara 
Mallorca som lockar fler svenska 
turister under sommarsäsongen. 
Klimatet är stabilt, värmen kommer 
tidigt på våren och säsongen sträcker sig 
ända till slutet av oktober. Dessutom är 
priserna låga med svenska mått mätt.  
Hos Ving hittar du massor av turkiska pärlor 
och hög klassiga hotell med bra läge.

Vings Turkiet

4.



luxor egypten  av emmelli 

Gästernas restips: parsemester
  Vill du läsa fler berättelser från våra gäster, eller själv dela med dig av ditt bästa semesterminne? Besök Ving.se/reseberattelser
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under vår resa till Playa del Carmen, 
Mexiko, begav vi oss ut på djuphavsfiske. 
Vågorna var höga, vattnet härligt ljummet 
och solen sken från en klarblå himmel. Innan 
fiske turen startade fick vi instruktioner av den 
erfarna besättningen om hur fisket skulle gå 
till. Om det blev napp så var det snabba ryck 
som gällde, annars kunde fisken slita sig.

När vi kom ut till havs började vågorna gå 
högre. Flera båtar i sällskapet fick vända tillbaks 
mot hamnen eftersom personerna ombord 
mådde dåligt. När det började närma sig slutet 
mot vår fisketur hade vi fortfarande inte fått 
napp och besättningsmännen började köra 
båten tillbaks mot hamn.

Men så plötsligt ryckte det i mitt spö som 
satt fast i spöhållaren. Jag kastade mig fram 
till spöt, och under högljudda instruktioner 

började jag veva in fångsten. Efter 30 minuters 
kämpande var jag helt slut och fick äntligen 
upp en 30 kg tung ”Sailfish”, en mycket stark 
fisk. Det här var den absolut bästa dagen på vår 
resa till Playa del Carmen! Känslan av att få upp 
denna stora fisk har jag absolut kvar i kroppen, 
och jag längtar efter att få göra om det!

playa del carmen  mexiko  av Johan & Johanna 

Vår bröllopsresa gick till Luxor, ett 
perfekt ställe för en blivande arkeolog som 
jag, och min nyblivne äkta make uppskattade 
också den historiska miljön oerhört mycket.  
Vi gick bland mångtusenåriga tempel och grav-
kammare och såg varje dag solen födas och dö 
på den egyptiska himlen, med Konungarnas 
och Drottningarnas dalar på andra sidan Nilen.

Ja, det var en oförglömlig resa på många 
sätt, men det jag allra minst kommer att 
glömma var alla dråpligheter som inträffade. 
Dels fick jag solsting efter en otroligt het 
dag i Konungarnas dal, vilket gjorde att vi var 
tvungna att missa lasershowen vid Karnaks 
tempel på kvällen, och dels gick jag rätt in i en 
vattenpost och fick ett mörkblått blåmärke 
lika stort som Australien på ena låret. 

Och så fick sig kyparna på den italienska 
restaurangen på hotellet ett gott skratt på min 
bekostnad – åh ja, min käre make skrattade 
gott han också – när de serverade mig en ynklig 
portion bestående av några paprikaskivor och 
ett par vissna salladsblad. Det var ett skämt så 
klart, men det förstod jag inte först utan tänkte 
börja äta (smått besviken över att rätten såg så 
trist ut), och som den väluppfostrade svensk 

jag är klagade jag inte ens på maten. Jag und-
rade nog varför kyparna stod kvar och iakttog 
mig, fnissande och viskande till varandra. När 
de sedan brast ut i gapskratt och tog fram den 
riktiga maten, en härlig pasta med underbar 
sås, kunde jag inte låta bli att rodna. Och jag 
skrattade lite, jag med. Men mest jublade jag, 
inombords, över att den rödgröna röran på 
den första tallriken inte var min riktiga mat.

” kyparna fick sig 
ett gott skratt 
på min bekostnad ”

Shopping
mat & Dryck
Sevärdheter
nöjesliv

” Under högljudda
instruktioner började 
jag veva in fångsten ”

Sevärdheter
Sport/Äventyr
Stränder
mat & Dryck



pythagorion  SamoS /greklanD  av pia-Fia 

Gästernas restips: parsemester
  Vill du läsa fler berättelser från våra gäster, eller själv dela med dig av ditt bästa semesterminne? Besök Ving.se/reseberattelser

Jag och min sambo tog en sista minuten-resa 
i slutet på den underbara svenska sommaren. 
Ibland behöver man bara komma iväg. Och 
ångrade vi oss? Skulle inte tro det... Samos är 
fortfarande rosenrött när vi tänker tillbaka 
och är nog den enda grekiska ö vi verkligen vill 
tillbaka till! Det säger en del. 

Eftersom vi är rastlösa och troligen inte 
skulle klara strandlivet från morgon till kväll 
blev vi väl förtrogna med vespa-kulturen. På 
med den obligatoriska pottan och sedan iväg. 
Det ställe på ön som vi inte besökte är antag-
ligen inte värt att nämna. In på alla små vägar 
och upp i bergen, och visst lönade det sig…
Vilka stränder och avskilda platser vi hittade, 
vespan bekände färg. 

Vings turistguide visade oss vägen till 
vattenfall inne i skogen. Kruxet var att man 
behövde simma in för att se det, alternativt 
klättra repstege. Vattentät kamera är att re-
kommendera. Väl simmandes i det bergskalla 
vattnet upptäckte jag med skräckblandad 
förtjusning en ål bredvid mig, tjena kompis... 
Tydligen bodde den där och roade sig kung-
ligt med att visa sig för turister, våra vänner 
har nämligen senare berättat om samma upp-
levelse (med skräck i blicken och ordet orm 

istället för ål). Bästa fotot från den resan togs 
av oss ståendes i vattenfallet, av en vattentät 
engångskamera! 

 Klart bästa stranden hittade vi 30 minuters 
gångväg från Pythagorion, inga turister (dock 
solstolar av någon märklig anledning), perfekt 
snorkling och fantastisk klappersten. We like!

Maten på strandpromenaden var OK men 
inte mer, däremot uppe i gränderna var det 
annat. Vi hittade vårt favoritställe under ett 
tak av granatäpplen, gästvänlig personal och 
till sambons lycka alltid fri ouzo. Där blev vi 
stammisar...

 Hotellrummet var OK, balkongen var 
hmm… ut mot en snårig bakgård, men vad gjor-
de det när det enda vi gjorde där var att sova. 
På Samos startade vi även ett pågående foto-
uppdrag; att alltid vart vi än kommer i världen, 
fota en ödla och en åsna! Har senare märkt att 
detta kan bli lite komplicerat ibland ;-)

Hela resan var verkligen fantastisk!!!
 
Om du åker till Samos glöm då inte:
1. Vattentät (engångs?) kamera
2. Badtofflor (klappersten kan vara lite  

knivigt att gå i)
3. Äventyrslusten 
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palma stad
mallorca  av lars

Vilket hotell! Vi var överväldigade av 
lyxen och för min del imponerade menyn för 
frukostbuffén särskilt . Vi tog hissen upp till 
vår våning och hittade vårt rum. Jag låste upp 
och gick snabbt in i rummet för att gå fram 
och öppna balkongdörren. Till min förvåning 
stod det en ganska så stor korg på bordet 
mitt i rummet. En korg fylld med godsaker, 
frukt, konserver och sist men inte minst en 
stor flaska champagne! Frun höll på med våra 
väskor så hon såg inte när jag plockade bort 
kortet som var instucket i blombuketten.

– Grattis på födelsedagen, älskling! sa jag 
och gjorde en flott gest över korgen.

Jag såg hennes förvåning och glädje och då 
fick jag faktiskt lite dåligt samvete. Senare på 
kvällen när vi tog av oss så föll ett kort ur min 
byxficka och ner på golvet. Min fru var snabb 
och plockade upp det och läste: ”Som plåster 
på såren! För att ni fick vänta så länge alltså. 
Hälsningar från oss på Ving.”

– Jag visste det! skrek min fru. Jag visste det! 
Först blev jag lite orolig för vad som komma 
skulle men samtidigt såg jag glimten i hennes 
ögon. Med en kram var mitt lilla skämt förlåtet 
och vi öppnade champagnen och skålade med 
varandra där ute på balkongen. Luften var 
ljummen den där vackra majkvällen högt över 
hamnen i Palma.

” Bästa fotot från den 
resan togs av oss 
ståendes i vattenfallet ”

Shopping
mat & Dryck
Sevärdheter
totalbetyg

” med en kram var mitt
lilla skämt förlåtet ”

mat & Dryck
Sevärdheter
Sport/Äventyr
totalbetyg
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Drömmer du också om Turkiet? Nu har du chansen att 
vara med i vår spännande tävling där du kan vinna en riktig lyxsemester för 
två på femstjärniga designhotellet Hillside Su i Antalya. Allt du behöver göra 
är att svara på tre enkla frågor och motivera varför alla borde bli Ving-fans  
på Facebook. (Ett tips! Svaren på frågorna hittar du enklast genom att 
besöka Ving.se och vår sida på Facebook, www.facebook.com/vingresor)

 Av de som svarat rätt på frågorna väljer vi ut den bästa motiveringen som 
belönas med en resa för två till Turkiet. Resan inkluderar direktflyg tur och 
retur från valfri avreseort i Sverige, en veckas boende på femstjärniga Hillside 
Su i Antalya med halvpension, totalt värde ca 25.000:-! Dessutom vinner fem 
pristagare varsitt ex av den kulinariska boken ”Meze Maritime” av Camilla 
Thulin och Uluc Telmen.
 
För att delta i tävlingen, besök http://tavlingar.ving.se  
Och du – vi vill ha ditt bidrag senast den 16 maj. Lycka till!

  
tävling!

vinn en Lyxig vecka

i TurkieT

ving på Facebook
Som Ving-fan på Facebook 
har du möjlighet att möta 
andra reseintresserade 
människor från hela Sverige. 
Du kan också ta del av unika 
erbjudanden, tävlingar och 
nyheter från Vings värld.
www.facebook.com/vingresor
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aktuellt hos Ving

Du vet väl att Ving även anordnar tågresor? Med Vings 
tågcharter kan du resa till några av kontinentens vackraste 
resmål, som Venedig, Budapest och Garda sjön. Du får en 
tillbakalutad resa genom Europas kon trastrika landskap, 
där själva resan bli en del av äventyret. Välkommen på en 
upptäcktsfärd med start och mål på Lunds centralstation! 
Mer info finns på Ving.se/tagresor

Upplev Europa  
genom tågfönstret

Nu byter Vings kundkort namn, från My 
Holiday Card till Ving Holiday Card. För 
dig som ännu inte skaffat kortet kan vi 
berätta att det är gratis och ger dig 
en rad förmåner. Dessutom kan du 
dela upp betalningen av din resa 
på upp till 12 månader räntefritt. 
Låter det intressant? Gå in på 
Ving.se/vhc och ansök om ett  
eget kort redan idag!

PreMiär För  

Ving Holiday Card
Badge
Format: 55x55 mm knapp

RES NU. BETALA SEN.

VHC Badge.indd   1

10-01-11   13.20.25

Vatten  
till Haiti

Med anledning av jordbävningen i Haiti 
har Vings flygbolag, Thomas Cook Airlines 

Scandinavia, upplåtit fraktutrymme i sina flyg  
till Dominikanska Republiken. Tonvis med vatten 

från företaget Global Water International har flugits 
ner och fraktats vidare till Haiti. Dessutom har Vings 

gäster i Dominikanska Republiken skänkt kläder,  
filtar, medicin och andra förnödenheter som  

transporterats vidare till hjälpbehövande  
i Port-au-Prince. 

Att det finns massvis av aktiviteter på Vings familjehotell 
vet nog de flesta. Men vilka aktiviteter är mest populära när 
vuxna reser utan barn? Vi grävde ner oss i lite statistik från 
ett av våra hotell för vuxna, Sunprime riviera Beach & Spa i 
Playa del Cura på Gran Canaria. Under en typisk vecka…

… bokades 114 spabehand-  
l ingar. Populärast var klassisk 
massage och klassisk ansikts-
behandling.

… gjordes ca 150–200  besök 
på gymmet, varav 10 % valde 
att gå den instruktörsledda 
gymintroduktionen.

… deltog ca 150–200 del tagare 
på vattenaerobics.

… var de populäraste fitness-
klasserna Flow by SATS och 
Core by SATS.

Vad gör vuxna på 
semestern?

intresset för golfresor fortsätter att öka, framför allt till Gran 
Canaria, Turkiet och egypten. Därför lanserar Ving ett nytt 
golfresmål till vintern 2010/2011 – Sharm el Sheikh i egypten. 
Här är både boende och greenfee billigt, så man får mycket 
golf för pengarna. Dessutom är banorna mycket välskötta. 
Sats ningen är ett samarbete mellan Ving och Jolie Ville Golf & 
resort som har en 18-håls PGA-bana. resorten ligger endast 
10 minuter från flygplatsen i Sharm el Sheikh. 

Nytt golf resmål i Egypten
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TexT: elisabeT Garcia Dahlbäck
FoTo: binGe eliasson och vinGs bilDarkiv
illusTraTioner: sara kebbon

Elisabet Garcia Dahlbäck 

Elisabet är en frilansjournalist med 

förflutet som reseskribent och chef

redaktör på Allt om Resor. Hon har 

skrivit mängder av resereportage för 

olika Bonniertidningar, och har även 

producerat reseguider för Ving.se.
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I tusentals år har besökare förtrollats av Mallorca, många har  
stannat kvar och andra har lämnat spår efter sig. Öns magi har också  

mig fast, jag får abstinensbesvär om jag inte reser dit regelbundet.  
Och för varje resa upptäcker jag något nytt, det kan vara en oupptäckt  

liten havsvik, en by eller en skön krog på landsbygden. 

allorcas 
smultronställen

En guide till
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””Vi har stannat till  för en kopp kaffe 
i bergsbyn Esporles, strax norr om Palma. 
Här pågår en av öns alla lördagsmarknader 
och på det lilla platankantade torget flanerar 
bybor mellan serveringar och marknadsstånd, 
medan stora grupper lättklädda cyklister 
svischar förbi i riktning mot Tramuntanas 
serpentinvägar. Vart du än färdas på ön 
möter du cyklister i alla åldrar, ibland i stora 
grupper, ibland ensamma. Men så har också 
Mallorca fullt av fina cykelleder, framför allt i 
bergsystemet Tramuntana, men också runt 
öns gamla huvudstad Sineus idylliska slätter 
med betande får, vinodlingar och böljande 
kullar. 

De flesta av Mallorcas cirka tusen hotell 
ligger vid kusten, resten av ön är lantlig med 
en genuin atmosfär och mycket historia. 

Erövrare, sjöfarare, författare, musiker, 
affärsmän, politiker, kändisar och turister har 
alla på något sätt bidragit till öns kultur. Det var 
fenicier, romare, morer, araber och judar som 
fick ön att blomstra. De planterade de första 
vinrankorna, anlade olivlundar och förde 
med sig russin, aprikoser, kanel, pinjenötter, 
mandel och kapris. Ingredienser som gör det 
mallorkinska köket till en smakfull blandning av 
öst och väst. 

Öns historia rymmer också en period 
då Mallorca var ett eget kungadöme. Den 
forna glansen lever kvar i den mallorkinska 
stoltheten, dessutom har det spanska 
kungahuset sitt sommarresidens Marivent 
strax utanför Palma. För några dagar sedan 
såg vi kung Juan Carlos, kronprins Felipe, hans 
syster Christina och Norges kung Harald. 

De tävlade i den årliga Breitlingregattan 
i lyxhamnen Puerto Portals – en av 
Europas häftigaste hamnar. Visst fanns det 
avspärrningar och livvakter med flackande 
blickar över den myllrande massan, men 
det var bara några meter mellan oss och 
kungligheterna. Stämningen var munter och 
segelbåtarnas skrov låg så tätt att vattenytan 
knappt syntes. 

Mallorca är en ö  som utstrålar välstånd. 
Det märks inte minst här i Esporles, som 
allt mer har förvandlats till en av Palmas 
välbärgade förorter där byborna tankar lantlig 
ro när de inte pendlar in till jobbet i Palma. 
Byn ligger omgärdad av Tramuntanas kullar 
och dalar. Ett grågrönfläckigt bergssystem 
med flikiga bergsryggar och dramatiska 

Deía

Erövrare, sjöfarare, författare, musiker, affärsmän, politiker, 
kändisar och turister har alla på något sätt bidragit till öns kultur. 
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klippor som störtar ner i havet längs med Mallorcas västkust. I det 
kuperade bergssystemet gömmer sig fincor, designhotell och frid fulla 
sandfärgade byar där somliga är mer kända än andra. Byarna Esporles 
och Banyalbufar besöks till exempel av få utländska turister medan 
Valldemossa och Deià är internationella kändisbyar. De undersköna 
miljöerna och den fridfulla stämningen har i hundratals år lockat 
författare, konstnärer och musiker: George Sand, Chopin, Gertrud Stein 
– listan kan göras lång!

Byn Deià är filmiskt vacker,  med en romantisk aura vilande som 
ett skyddande sidentäcke över byn och de terrasserade odlingarna. Den 
charmigaste vyn över dalgångens knotiga olivträd och byns solblekta 
takpannor får man från den lilla kyrkan högst upp i byn, där ligger också 
den brittiske författaren och poeten Robert Graves begravd. I boken 

Wild Olives, skriven av sonen William Graves, får man en bra beskrivning 
om hur bylivet förvandlats från 40talets oliv och mandelodlingar, via 
konstnärskolonier och hippiekultur, till dagens Deià där välbärgade 
utlänningar och kändisar investerat i hus och lägenheter. 

En av byns kändismagneter är lyxhotellet La Residencia, den brittiske 
miljardären Richard Bransons skapelse. Där checkar stjärnor som 
Madonna, Bruce Willis, Bruce Springsteen och Antonio Banderas in när 
de besöker ön. På hotellet har också vår svenska kändiselit bott när de 
förra året firade Michael Bindefelds 50årsdag. Ett spektakel som fick 
många svenska löpsedlar. 

Till Deiàs lilla stenstrand Cala Deià kommer inga stora turistbussar. 
Den lilla viken är en på ön välkänd hemlighet, där det alltid ligger en och 
annan motor och segelbåt som ankrat upp för en god lunch på någon 
av Cala Deiàs restauranger. Vattnet är turkosblått, stranden stenig och 
stamgäster ett vanligare inslag än turister. För att komma dit kör man ut 
ur Deià på huvudvägen mot Sóller och svänger av till vänster på en liten 
avtagsväg som slingrar sig nerför bergsryggens terrasser.  

Söker man ett Mallis  bortom Valldemossas och Deiàs turistbussar 
åker man söderut till byn Banyalbufar. Den grundades av araberna och 
ligger strategiskt på en av Tramuntanas terrasserade sluttningar med 
en milsvid utsikt över land och hav. Byn breder ut sig på varsin sida av 
genomfartsvägen, och utöver de cirka 500 fasta invånarna fylls byn 
sommartid på av mallorkiner som öppnar upp sina sommarhus och 
lägenheter. Stämningen är skönt anspråkslös och avkopplande och i 
de skuggiga gränderna letar sig aptitretande dofter av vitlök, olivolja 
och tomater ut från köken. Byn har några få hotell, en del krogar och 
en magnifik utsikt över det blå Medelhavet och Tramuntanas grön 
och gråfläckiga berg. Även den här byn har en liten stenstrand. Där 
finns varken trängsel, solstolar eller parasoller, men inte heller några 
serveringar. För mallorkinerna är avståndet till en bra krog inget hinder, 
framför allt inte på den här ön som är ungefär lika stor som Gotland. 
Öarna har inte bara storleken gemensamt utan också väderkvarnar, 
cyklister och trendiga sommargäster. 

I Banyalbufars grannby, Port des Canonge, äter man fantastiskt god 
paella och färsk fisk på krogen Can Toni. Eller så tar man bilen söderut till 
restaurangen vid Cala Conills, utanför byn Sant Elm norr om Andratx. 
Under sommarhalvåret ankrar öns båtburna befolkning upp i bukten, 
där de hämtas av krogens egna tenderbåtar för en god lunch på 
restaurangens terrass med utsikt över ön Sa Dragonera.  

cala Deía

banyalbuFar

Banyalbufar

PorT Des canonGe

””Stämningen är skönt anspråkslös och avkopplande och i de 
skuggiga gränderna letar sig aptitretande dofter av vitlök, 
olivolja och tomater ut från köken.



Om Deià är en av västkustens vackraste 
byar är Pollensa, en halvmil in i landet, norra 
öns charmigaste ort. Precis som i Esporlas 
har byn en marknad, med ett mysigt folkliv på 
Plaza Mayors små caféer och krogar. Tar du dig 
de 365 trappstegen upp till den lilla kyrkan Puig 
de Maria från 1500talet får du belöningen i 
den ljuvliga utsikten över byn och dess vackra 
landskap. 

Vid havet  nordost om Pollensa ligger Cala 
San Vincente, en mallor kinsk sommarby 
med en atmosfär som påminner om den man 
finner på svenska sommarorter vid kusterna. 
Folk går i badkläder, handdukar hänger 
på tork och barn letar krabbor längs med 
klipporna. I Cala San Vincente finns inga stora 
hotellkomplex intill havet, istället består byn 
till större delen av små villor och radhus med 
välskötta trädgårdar samt några mindre hotell 
och pensionat. Här behöver man inte gå långt 
för att stilla hungern eller för ett svalkande 
dopp i det kristallklara vattnet. Vill man bara 
njuta av folklivet över en kopp kaffe är caféet 
vid stranden Cala Molins ett bra val. Där samlas 
bybor, vandrare och cyklister som njuter av 
utsikten över havet och Formenterahalvöns 
drakformade landtunga. Blir dagarna alltför 
enformiga ligger den större byn Puerto 
Pollensa en taxiresa bort. Det som förr var 
en fiskeby är idag en av öns större badorter 
med en lång strandpromenad som kantas av 
butiker, uteserveringar och caféer.

Men stressa inte runt  i jakten på 
upplevelser, risken är att du mis sar känslan 
av det riktiga Mallorca. Ett kopp kaffe på en 
marknad, Tra mun tanavindarnas sus genom 
pinjeskogen och känslan av en sol varm hud 
som bryter den svalare vattenytan. För det är 
ju alla dessa sammansatta sinnesförnimmelser 
som ger sköna semesterminnen att minnas 
långt efter det man har kommit hem. Då är 
Mallorca som allra bäst!  •

PuerTo Pollensa

cala san vicenTe

Béns d’Avall
 – EN kULINARISk HÖJDARE. 

Här äter du mallorkinskt gourmétkök: 
gudomlig fisk, makalös paella, 
himmelska desserter. Restau rangen 
har ett fantastiskt läge vid havet 
mellan byarna Sóller och Deià. Beställ 
bord långt i förväg.  

Urbanización Costa de Deià, Sóller.  
Tel: +34 971 632 381. www.bensdavall.com

Ca’n Toni Moreno 
– PÄRLA MED HAVSUTSIkT

För att komma ner till den här fisk och 
skaldjurs restaurangen passerar du 
ett stort antal hårnåls kurvor. Men 
det är det värt för krogen serverar 
god fisk, skaldjur och paella och har 
ett underbart läge nära havet mellan 
Esporles och Banyalbufar.

C/ Es Port des Canonge 2. Tel: +34 971 610 426.

Cala Conills 
– GLAMOURÖST MED BAD. 

 Intill Playa de Sant Elm ligger den här 
mysiga krogen med terrass, pool och 
utsikt över den lilla ön Sa Dragonera. 
Rolig blandning gäster, många 
kommer dit med båt. Medelhavskök, 
fisk och skaldjursrätter. kan vara svårt 
med parkering under sommaren.

Cala Conills, Costa de Andratx. Tel: +34 971 239 186.

Missa inte!
För mallorkinen är söndags
lunchen veckans höjdpunkt, 
då ska veckans händelser 
avhandlas medan barnen leker 
och bordsduken får vinfläckar 
och fylls med med olivkärnor. 
De flesta tar bilen ut på landet 
till favoritkrogen, ofta kombi
neras utflykten med ett för
middagsbesök på en av öns 
marknader. 

3 krogar på västkusten
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Vings resmål 
på Mallorca läs även på ving.se/mallorca 
 
ALCUDIA
Det perfekta valet för barnfamiljer. Långgrunda 
sandstränder, turkosblått vatten och Vings eget 
Sunwing Resort.
 
BANyALBUFAR/ESTELLENCS
Charmiga byar med bra läge för att utforska västra 
Mallorca och de spektakulära Tramuntanabergen. 
 
CALA BONA
Cala Bona är ett paradis för den som njuter av lugn 
och ro. Reser du med familjen rekommenderas 
barnvänliga Sunwing Resort.
 
CALA D’OR
Cala d´Or, på den brantare och mer dramatiska 
östkusten, lockar med en behagligt lugn atmosfär 
och en exklusiv stämning. 
 
CALA MAyOR
Ett av Mallorcas äldsta turistområden och en 
populär ort bland både turister och spanjorer. Nära 
Palma stad, men med stranden utanför dörren. 
 
CALA MESqUIDA
Vings lugnaste resmål på Mallorca. Ligger längst 
uppe i nordost, en naturskön del av ön som inte alls 
känns särskilt ”turistig”. 
 
CALA MILLOR
Längtar du efter långa dagar på stranden och kvällar 
med fartfyllt nöjesliv är Cala Millor stället för dig. 
 

CALA RATJADA
Charmiga Cala Ratjada 
har en levande fiskehamn, härliga 
badvikar och ett trevligt nöjesliv. Och 
nära till två av Mallorcas bästa golfbanor.
 
CALA SAN VICENTE
Cala San Vicente är ”byn bortom stressen” på 
Mallorca. Här är det bara att njuta och koppla av. 
 
CA’N PICAFORT
Ca’n Picaforts långgrunda sandstränder och 
turkosblåa vatten gör denna ort till ett perfekt 
resmål för barnfamiljer. 
 
DEIà
Deiàs image är ”den bohemiska konstnärsbyn”, och 
här syns ofta världsstjärnor som Antonio Banderas 
och Michael Douglas.
 
ILLETAS
Till denna ganska exklusiva ort söker sig gäster 
som i lugn och ro vill betrakta världen genom sina 
moderiktiga solglasögon. 
 
PALMA NOVA/MAGALUF
Tillhör Medelhavets populäraste semesterorter. 
Under högsäsong är det sol, bad och party som 
gäller. Under vår/höst kommer många golfare.
 
PALMA STAD
Palma är en av Europas häftigaste storstäder, med 

Mallorcas största utbud av kultur, shopping 
och nöjen. Och stranden inom räckhåll!
 
PLAyA DE PALMA
Den bästa stranden i hela Palmabukten, och 
dessutom nära till shopping, kultur och nöjen i 
Palma stad. 
 
PORT DE ANDRATx
Denna lilla hamnstad ligger i en väl skyddad vik, 
med höga berg i bakgrunden. En favorit bland 
många Mallorcafrälsta! 
 
PUERTO DE SóLLER
Fiskebyn Puerto de Sóller är en lugn och stillsam 
by, med en fin liten strand och underbara 
solnedgångar. 
 
PUERTO POLLENSA
En av Mallorcas allra vackraste och mest 
”spanska” badorter. Lugnt, charmigt och 
inte särskilt exploaterat. 
 
SANTA PONSA
Santa Ponsa är en modern, internationell badort 
med nära till storstadsliv, trevliga utflyktsmål och 
inte minst bra golfbanor.

ESPORLES

BANYALBUFAR

DEIÀ

WALDEMOSSA

PUERTO   PORTALS

SINEU

PORT DES CANONGE

PUERTO POLLENSA

POLLENSA

SANT ELM

SMULTRONSTÄLLEN

ALCUDIA

CA’N PICANFORT

ESTELLENCS

PUERTO DE SóLLER

CALA BONA

CALA RATJADA

CALA MILLOR

CALA MESqUIDA

CALA D’OR

PLAyA DE PALMA

PORT DE ANDRATx

SANTA PONSA

CALA MAyOR

PALMA STAD

PALMA NOVA
ILLETAS

MAGALUF

CALA SAN VICENTE

FLER FINNS På:  
www2.ving.se/mallorca
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Christer Eldh, produktionschef

Christer har arbetat på Ving sedan 1972.  
Han kontrakterar hotell i Grekland, Marocko,  
Gambia, samt på Cypern och Madeira.

favorithotell?
– Sunwing Rhodos! Hotellet är ritat av en svensk 
arkitekt som tänkt skandinaviskt och det ligger i 
lugna omgivningar vid en fantastisk strand. Man bor i egen lägen-
het och här finns all service om man vill ha det. Framför allt i hotell-
byggnaden Poseidon känns det som att sitta i sin egen sommarstuga. 
Från hotellet är det bara några kilometer in till de gamla stadsdelarna 
i Rhodos stad. Rhodos är fortfarande en fantastisk semesterö!

något mer?
– Om jag vinner på lotto ska jag ta in på Minos Beach i Agios Nikolaos 
på Kreta. Ett fridfullt och unikt hotell, som har celebriteter som Walt 
Disney och norska kungafamiljen i gästboken…

Rune Kristensen, produktionschef

Rune har jobbat på Ving sedan 1991. Han kon
trakterar hotell i Alperna, Karibien, på Mallorca, 
Costa del Sol och Korfu.

favorithotell?
– Jag tror nog att jag skulle trivas på Bucuti  
Beach på Aruba eller på Tamarijn Aruba. Båda 
ligger fantastiskt. Man går bara rätt ut i sanden från hotellet. 
Det enda man gör på Aruba är ju att slappa och äta gott. På Tamarijn 
är det All Inclusive och man har ett fint urval av restauranger. Här kan 
man välja mellan asiatiskt, italienskt, buffé eller att sitta vid ett eget 
teppanyakibord och själv grilla kyckling, kött, fisk och grönsaker.

och absoluta favoriten?
– Det är Principe Delle Nevi, i Cervinia, Italien. Det är ett nytt, litet och 
trevligt hotell som ligger mitt i backen. Det drivs av ett norsk-engelskt 
par, har snygg design och en bra kock, som lagar extremt god mat. 

Vings åtta produktionschefer letar upp och kontrakterar 
hotell i hela världen. De har bott på fler hotell än de flesta. 
Men vilka hotell vill de själva helst bo på?  Vi bad några av 
dem plocka ut sina favoriter i Vings värld. 

Tre tips
vilket är ditt favorithotell?

Michaela Lundström, 
produktionschef

Michaela har jobbat på Ving sedan 1994.  
Hon kontrakterar hotell på alla långdistans
resmål utanför charterprogrammet.  

favorithotell?
– Svårt att välja, det finns så många. Senast  
bodde jag på hotell The Westin Dubai Mina Seyahi i Dubai,  
som har konceptet ”Heavenly bed”, helt fantastiska sängar! 

Ett annat hotell som jag tycker mycket om för deras vackra  
inredning och gästvänlighet är Breezes Beach Club på Zanzibar.

och om du måste välja ett?
– Då är det nog Belle Mare Plage på Mauritius. Det ligger underbart  
på stranden, är lugnt och skönt och precis lagom lyxigt, så att man 
alltid känner sig bekväm.

”Snygg design och en bra kock som lagar 

extremt god mat.” 

principe delle nevi r, cervinia

”Det känns som att sitta i sin egen 
sommarstuga.”

sunwing resort kallithea r, rhodos

”Lugnt och skönt och precis lagom lyxigt.”

belle mare plage 5, mauritius

läs mer på ving.se/hotell
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TexT: Björn Une FoTo: DaviD johansson, kajsa FagersTröm

Galle

Beruwala

unawatuna

8 dagar på 

Sri Lanka
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teodlinGar – Blue FieldneGomBo

Kandy

HiKKaduwa
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Dag 1 SoLnedgång i Hikkaduwa 

Från Katunayake International Airport ner till 
Hikkaduwa tar det ungefär fyra timmar, i om-
växlande stillastående och rasande tempo. Min 
chaufför Terrence slingrar sig som en utter i 
trafiken, medan jag biter mig fast i baksätet och 
försöker komma ihåg Fader Vår. 

Men nu sitter jag här i Hikkaduwa, med en 
iskall Lion Beer och en sprakande solnedgång. 
Kvällen är ljummen och fiskebåtarna vaggar 
i de små vågor som lyckats ta sig förbi revet 
ett stycke ut från stranden. Det är mycket 
vackert och i morgon ska jag utforska Sri Lanka 
i dagsljus. 

Dag 2 Från gaLLe tiLL unawatuna

 I morse delade jag Indiska Oceanen med en 
massa barn som badade på väg till skolan. 
Själv badade jag på väg till frukost. 
Sedan åkte vi till Galle, jag och uttern 
Terrence. 

Står man på fästningsmurarna i 
Galle och kisar en smula är det inte 
svårt att föreställa sig de skepp som 
lade ut härifrån för 4–500 år sedan 
och sedan försvann mot horisonten, på väg 
till Europa med lastrummet fullt av doftande 
kryddor. Om man inte kisar en smula ser man 
alla de nyförälskade par som håller till här 
uppe, utom synhåll för sina föräldrar. Fast hålla 
handen får de inte, så de håller i ett paraply i 
stället. Först håller han det, så håller hon det. 
Och det verkar gå precis lika bra.

För att inte vara i vägen gick jag i stället in till 
marknaden i Galle. Här skivar de tonfisk med 

machetes, säljer ombundna lerkrukor med 
nysyrad buffelyoughurt och väger upp högvis 
med fräscha grönsaker och doftande frukt, 
bland mycket annat. Behöver man en ny slev 
gjord av kokosnöt finns det här, precis som de 
gula klädnader som buddistmunkarna bär.

Av tsunamin såg jag inte många spår, trots 
att Galle delvis jämnades med marken. En av 
försäljarna sa att han sa att han och hans familj 
klarat sig, men det var med nöd och näppe. Det 
flera decimeter långa ärret på hans vänsterben 
bar syn för sägen.  

Terrence körde mig sen till Unawatuna 
Beach, ett litet stycke söder om Galle. Det fick 
mig att tänka på Taj Mahal. Då hade jag också 
skyhöga förväntningar, som överträffades. 
Det är inte bara en drömstrand, det är en pho-
toshoppad drömstrand. Nästan för perfekt  

för att vara sann, med gul sand, blått hav och 
en frans av palmer där man kan sitta i skuggan  
och njuta av utsikten.  

Tog en tur i Hikkaduwa på eftermiddagen. 
Längs med huvudvägen är det mest hotell 
och restauranger, men jag valde en väg som 
gick mer inåt landet. Här var det bara små hus 
i grönskande trädgårdar, barn som lekte över-
allt och ett dagis som enligt skylten ägnade sig 
åt ”Disney-Montessori”. Sri Lanka är fullt av 
överraskningar. 

Dag 3 På Stranden i BeruwaLa

I dag har jag legat på stranden heeela dagen. 
Det är det man gör i Beruwala. 

Dag 4 CoLomBo oCH negomBo

Terrence hade annat att göra i dag, så jag tog 
tåget till Colombo och passade på att ta en 
titt på stan innan jag fortsatte mot Negombo. 
Det gick inte så bra. Colombo är alltför stort 
för att man ska kunna ta en titt på den sådär i 
förbifarten. Man ska nog ha en Terrence eller 
liknande. 

Nån timme senare klev jag av bussen i 
Negombo och blev omedelbart tilltalad av 
två damer med mappar, foton, listor och en 
förfärlig svada som gick ut på att jag skulle ge 
pengar till ett barnhem som säkert inte finns. 
De fick en slant i alla fall, all den där rekvisitan 

måste kostat en del, och något ska de väl ha för 
besväret. Lite senare läste jag i en guidebok att 
det var ett rätt vanligt trick.  

Stranden i Negombo är så bred att alla får 
plats – fiskare, försäljare, turister 
och alla andra som kan ha vägarna 
förbi. Är man uppe någorlunda 
tidigt kan man följa dagens fiske. 
Först lägger de ut ett kilometer-
långt nät i en båge från stranden 
och så halar de in det i bägge 

ändar, för hand. Nätet väger flera ton, så det 
tar några timmar, men tyvärr går det inte alltid 
så bra. I dag hade de glömt knyta ihop nätet i 
ytteränden, så all fisk hade sluppit ut. Det får bli 
hummer till middag i stället. 

Dag 5 På CykeL i negomBo

Hyrde en cykel för att ta nosa runt lite i omgiv-
ningarna. Jag tog Portuta Road norrut, och 
var rätt glad åt att både trafiken och hotellen 
blev glesare ju längre jag cyklade. Efter nån 
mil kom jag fram till byn Waikkal, centrum för 
öns tegeltillverkning, och man jobbar inte 
storskaligt. Här finns dussintals tegelbrän-
nerier, inte större än svenska lador, men med 
varsin imponerande skorsten och travar av 
färdigbrända tegelpannor, tegelstenar, krukor, 
burkar och annat man kan göra av bränd lera. 
Det hela påminner om en svensk bruksort, fast 
med palmer i stället för granar. 

Svängde förbi Negombo stad på hemvä-
gen. Ställde ifrån mig cykeln och gick i stället. 
Trafiken är vådlig och klaras bäst till fots. Stan 
är inte så stor, men det går ändå fint att gå vilse 
bland alla butiker. Det finns så mycket man bara 
måste titta närmare på, och så tappar man 
bort sig bland alla saris, grytor, smycken och 
annat som man kan köpa här.

Kvällen bjöd på en spektakulär föreställning 
när alla fiskare låg långt ute till havs med varsin 

Som avSLutning FiCk jag en maSSage  

med kaneL, ananaS oCH annat gott,  

Så nu känner jag mig Som  

en avSLaPPnad eFterrätt.

neGomBo

ildsint trafik, myllrande marknader och doften av 
kryddor. en dagbok från Sri Lanka berättar både om 
det vackra och det oväntade, som brandröda solned-
gångar, märkliga dagis och hur man blir en efterrätt.v
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lykta för att locka upp fisken till ytan, och till-
sammans bildade ett glittrande pärlband mot 
bakgrund av en djupröd solnedgång. 

Dag 6 Örter oCH ädeLStenar  

i kandy

De har så många nyttiga växter här på Sri Lanka. 
Det fick jag veta på The Island Spice Grove. Där 
berättade de vad man kan göra med nästan allt 
som växer mer eller mindre vilt på Sri Lanka. 
Som avslutning fick jag en massage med kanel, 
ananas och annat gott, så nu känner jag mig 
som en avslappnad efterrätt. 

Det var en skön början på besöket här i 
Kandy, följd av ett besök på ett ädelstenssliperi, 
där jag nästan, men bara nästan, fastnade för 
sex små safirer i olika färger för under tvåtusen 
kronor. Nu ångrar jag lite att jag inte slog till. 
Efter det var det ett hastigt besök i tandtemp-
let, men där var så många soldater och kontrol-
ler att jag gick ner på stan i stället. Fina gamla 
kolonialbyggnader och massor av spännande 
butiker med skolmaterial, köksredskap och 
annat man kanske kan behöva. 

Dagen avslutades med en dansföreställning. 
Fast föreställning kanske är ett bättre ord. Alla 
hade tydligen inte repeterat lika mycket, så 
alla dansade nog inte riktigt samma dans. Men 
storartad underhållning var det, avslutad med 
att de kilade omkring på glödande kol. 

Dag 7 maSSor av te i nuwara eLiya

Nu kan jag allt om te. Vägen över bergen från 
Kandy till Nuwara Eliya kantas av teplantager, 
och det är inga köksodlingar, precis. Hela 
bergssluttningar glänser i grönt, och man får 
ingen riktig uppfattning om skalan förrän man 
förstår att de där lysande färgprickarna är folk 
som plockar te, långt, långt borta.

Givetvis blev det ett besök på en tefabrik 
också, där de visade hur tebladen torkas, jäses, 
värms, sorteras och allt annat som måste 
göras innan man får sin kopp. I min okunnighet 
trodde jag ju att en kopp te bara var en kopp 
te, men det är det inte. Det är en kopp High 
Grown Ceylon Black Broken Orange Pekoe, 
om jag har förstått det rätt. Fast det smakar 
ändå som te.  

Dag 8 LaSt CaLL at katunayake  

internationaL airPort

Tillbaka på flygplatsen och sista utrop för om-
bordstigning. Tiden har gått fort. Sri Lanka har 
visat sig från sin bästa sida, med vänliga män-
niskor, överraskande möten, kryddor, stränder 
och vacker natur. Bland mycket annat. Om 
ett par år, när min treåring har blivit lite större, 
ska jag åka tillbaka hit för att visa henne ön. Då 
kommer hon också att falla för den.

nuwara eliya

HiKKaduwa

nuwara eliya – teplantaGerna
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rundtur
kombinera en vecka på Sri Lankas underbara stränder med 
en veckolång rundresa genom landet, där du bl.a. får se 
teplantager, ruinstäder, jättelika Buddhastatyer och elefanter. 
Självklart ingår förbokade hotell, transport och kunnig guide. 
Här är några smakprov från innehållet:

1. Negombo
Ving har flera riktigt bra 
hotell vid stranden ett litet 
stycke från själva staden. 
Här finns både lokalt liv 
och turism. Generös 
strand där det ofta pågår 
något intressant man kan 
titta på eller delta i.  

2. Beruwala
Ett resmål där man 
verkligen kopplar av. 
Lång och bred strand 
som delvis är mycket lång-
grund. Mer liv och rörelse 
finns i Aluthgama, ett litet 
stycke söderut. Ont om 
restauranger nära hotel-
len, boka All Inclusive 
eller helpension. 

3. Hikkaduwa
Folkligt, festligt, fullspikat. 
I Hikkaduwa händer det 
alltid någonting, men 
korsar man järnvägen och 
promenerar ett stycke blir 
det lugnare och mer 
lokalt. Bra, barnvänlig 
strand nedanför hotellet.

4. Galle
Ett resmål för finsmakare, 
med ett av landets bästa 
hotell, Jetwing Lighthouse, 
och Galles  alla sevärd-
heter på bekvämt
 avstånd. Lätt att ta sig
 till Unawatuna Beach, 
men stranden nedanför 
hotellet gör inte heller 
någon besviken.

resmål

Fakta
Flygtid från Sverige: drygt 10 timmar.

Prisnivå: Jämförelsevis låg. en rejäl skal-
djursmiddag, runt 150 kronor, rice & curry 
från 25 kronor, en flaska öl (60 cl) på 
restaurang, ca 30 kronor.

Klimat: tropiskt. Varmt och fuktigt året om. 
något torrare under december–mars.

Mat: rice & curry är nationalrätten. Varierar 
från mättande till överdådig. Skaldjur finns 
det också gott om. på hotell och många 
restauranger finns mer internationellt kök.

Tid: Svensk + 4,5 timmar.

Kombinationer: alla Vings hotell och res-
mål kan kombineras veckovis. den veckolånga 
rundturen avslutas alltid med en vecka på 
stranden. Hos Ving kan du också kombinera 
Sri lanka med en vecka på maldiverna.

läs mer på: Ving.se/sri-lanka

Dag 1.
Ankomst till Sri Lanka på eftermiddagen, för 
att åka till hotellet och koppla av med en god 
middag. 

Dag 2.
Elefantparken i Samaragiri – där man arbetar 
för elefantens bevarande på Sri Lanka. Du är 
välkommen att hjälpa till med att mata och 
bada dem. På eftermiddagen besöker vi den 
200 meter höga Sigiriyaklippan, upptagen 
på UNESCO:s lista över världsarv.

Dag 3.
Polonnaruwa, Sri Lankas bäst bevarade 
ruinstad, med kunnig guidning innan vi åker 
vidare till Hotel Hunas Falls i Elkaduwa där vi 
checkar in för två övernattningar.

Dag 4.
Hela dagen i Kandy, landets näst största stad, 
vackert belägen uppe i bergen. Här besöker 
vi självklart det berömda Tand-templet och 
Peradeniya – en stor, vacker kunglig botanisk 
trädgård.

Dag 5.
Nuwara Eliya är dagens mål. På upp mot 
2 000 meters höjd är det teodlingar så långt 
ögat når. Besök på en fabrik som visar alla 
de steg som bladen går igenom innan de 
blir ett av världens bästa teslag. 

Dag 6.
En heldagsutfärd till Horton Plains National 
Park, naturreservat sedan 1988. Vi befinner 
oss i det centrala höglandet på drygt 2 100 
meters höjd, med en rik fauna och flera 
endemiska arter.  

Dag 7.
Mot nationalparken Yala, genom en av 
Sri Lankas vackraste byar, Ella, med dess 
teplantager. 

Dag 8.
Besök i nationalparken Yala med jeep. 
Fotosafari och förhoppningsvis bilder på 
bufflar, antiloper, apor, krokodiler, elefanter 
och fåglar. Sedan vidare mot kusten och en 
veckas sol och bad på det hotell du valt.

ELLA
NUWARA ELIYA

Negombo

Beruwala

Hikkaduwa
Galle

SIGIRIYA

0                50         100 km

HORTON PLAINS NATIONALPARK
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roomservice

Söker du ett boende utöver 
det vanliga kan du bege dit till 
Dubai. Där finns nämligen det 
nybyggda, überlyxiga hotellet 
Atlantis The Palm, byggt på den 
konstgjorda ön Palm Jumeirah. 
Hotellet ligger vid stranden 
och kan bl.a. skryta med en 
egen lagun för delfiner, en stor 
vattenpark samt ett gigantiskt 
akvarium med över 60.000 
fiskar – inklusive hajar. Om du 
inte lider av överdriven hajskräck 
rekommenderar vi ett besök, 
om inte på plats så åtminstone 
på Ving.se/atlantis

Bo som en sultan

Vings resenärer får alltid chansen att betygsätta 
boendet på semestern. Ett litet hotell som varje år får 
toppbetyg av våra gäster är Athina i grekiska Parga. 
Detta familjära och charmiga hotell är kate goriserat 
som 3+, men när det gäller gästbetyg lyckas det 
alltid kvala in bland lyxhotellen på topp 10-listan. Den 
senaste säsongen landade snittbetyget på fina 4,5. 

Nästa gång du letar hotell på Ving.se är ett tips att 
kolla in gästernas betyg – och hitta de där okända 
pärlorna!

athina – en pärla 
värd att upptäcka

66% av de tillfrågade i Vings 
resepanel anger lugn och 
ro vid poolen som den 
främsta anledningen till att 
välja ett Sun prime-hotell 
på semestern. Sunprime 
Resorts är speciellt 

anpassade för vuxna som 
reser utan barn. 

Istanbul, Turkiets största stad och landets 
kulturella centrum, är hetare än någonsin.  
Här blandas basarer, böneutrop och praktfulla 
palats med trendiga modebutiker och nya 
designhotell. Ett exempel på det sistnämnda 
är Lush Hotel, en nyhet i Vings utbud. På 
kryp avstånd från nöjeslivet vid Taksimtorget 
ligger detta coola hotell, där inget rum är det 
andra likt. De 35 rummen har alla sin egen unika 
design, vissa fyllda av popkonst, andra inredda 
i ottomansk stil. Och skulle hemlängtan bli för 
stark kan du alltid besöka hotellets spa för en 
”Swedish massage”.  
Läs mer på Ving.se/lush

trendigt  
i istanBul

Planerar du en bilsemester genom Europa 
för hela familjen? Då rekommenderar vi ett 
stopp på disneyland® paris, en säker 
väg till glada barn och breda leenden. Och 
när du ändå har bilen med dig kan du få en 
riktig vildmarkssemester genom att boka 
en stuga på Davy Crockett Ranch,  

15 minuters bilfärd från nöjesparken. Här 
bor ni i vildmarksstugor med plats för 
upp till 6 personer, och har tillgång till alla 
tänkbara faciliteter. Börja äventyret på Ving.
se/davycrockettranch

Vildmarkssemester i Paris?

”Om du ser ut som på  
ditt passfoto, då behöver 
du ut och resa.

Earl Wilson
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Bröllops -
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Smekmånad i paradiset
Det råder bröllopsfeber i Sverige. Planeringen av kronprinsessans bröllop är  
i full gång och experterna spår att en bröllopsboom kommer följa i fotspåren av 
det kungliga bröllopet. Men när vigseln är avklarad och bröllopsgästerna gått 
hem börjar nästa äventyr: smekmånaden. Och även om långt ifrån alla kan 
lämna jobb och vardagsbestyr under en hel månad, så vill de flesta i alla fall 
ge sig iväg på någon form av bröllopsresa. För att göra resan till en lyckad 
start på äktenskapet och ett minne för livet kommer här några goda råd. Och 
självklart har vi några riktigt bra tips på var du kan bo kungligt -- oavsett 
färgen på ditt blod.

Att tänkA på  
innAn bröllopsresAn

bröllop utomlAnds

Finansiering
Planera resan i god tid och lägg gärna undan pengar 
varje månad. Ett tips är också att önska er resepre-
sentkort i bröllopspresent, ett smart knep för att få 
råd med det där lilla extra på bröllopsresan.

Välj resmål
Diskutera vilket resmål ni vill besöka och vilken 
pris nivå ni vill lägga er på. Många väljer att resa någon-
stans där man inte varit förut, men det är förstås en 
smaksak.

Boka i god tid
För att vara säker på att få den där fantastiska sviten 
på det där romantiska drömhotellet bör du boka i 
god tid.

Rätt namn i passet?
Har du bytt efternamn när du gifte dig? Se då till att 
skaffa ett nytt pass i god tid innan avresa. Om resan är 
bokad i det gamla namnet måste du även kontakta rese-
arrangören och se till att rätt namn står på biljetten.

Beach Blessing
Även om ni gift er hemma i Sverige kanske ni vill ha en 
ceremoni på stranden. Då kan ni anordna en ”Beach 
Blessing”. Denna ceremoni är bl.a. vanlig på Aruba, 
och handlar mer om känslor än om juridik. Passar 
även utmärkt för de som vill förnya sina äktenskaps-
löften.

Lite extra lyx 
På vissa hotell går det att planera för lite extra lyx  
och flärd, med VIP-incheckning, limousinservice  
och delikatesskorg med champagne på rummet. 
Kolla direkt med hotellet!

Vill ni ta hand om vigseln på Arlanda och sen hoppa 
direkt på planet till paradiset? Inga problem, Arlanda 
VIP Service kan ordna vigsel i flygplatsens VIP-rum, 
eller till och med uppe i trafikledningstornet! Det går 
även bra att gifta sig kyrkligt i kapellet på Arlanda. 
Läs mer på www.arlanda.se 

Vigsel
Börja med att bestämma vilken typ av vigsel ni vill ha. 
Kyrkligt bröllop via Svenska kyrkan (www.svenska-
kyrkan.se), borgerlig vigsel på en svensk ambassad 
(www.regeringen.se) eller bröllop med en lokal 
vigselförrättare. Vigseln ska följa det aktuella landets 
lag och så länge vigseln utförs av en auktoriserad 
vigselförrättare är den även giltig i Sverige. Ta reda  
på vad som gäller i det land där ni vill gifta er!

Framförhållning
Oavsett vilken typ av vigsel ni vill satsa på är det bra 
att vara ute i god tid. Vill ni t.ex. gifta er på någon av de 
mest populära ambassaderna, som Paris, kan det vara 
lång kö. Räkna med ett års framförhållning. 

Papper & vigselbevis
Glöm inte att i god tid skaffa personbevis och 
äktenskapscertifikat (på engelska). Om du varit gift 
förut ska du även ta med ett ”Decree Absolute” för 
att bekräfta att du är skild. Skatteverket hjälper dig 
med dessa papper. Väl på plats ska du se till att få 
med dig det vigselbevis som utfärdas i samband med 
vigseln. Vigseln blir giltig här hemma först när den 
registrerats hos Skatteverket. 

Praktiska arrangemang
Det kan vara en bra idé att kolla med hotellet om de 
kan hjälpa till med bröllopsarrangemanget. Ska ni 
bjuda in gäster är det förstås bra att säkerställa boen-
det för dessa. Ett alternativ är att anlita en professio-
nell bröllopsplanerare. Fördelen med detta är att ni 
får en kontakt som tar helhetsansvaret för saker som 
mat, dryck, fotografering etc.

Kläder & utsmyckning
Behöver du hjälp av en skräddare på orten kan det 
vara bra att boka i förväg. Samma sak med florist, 
frisör och liknande. 

Packa smart
Gör en packningslista så att ni inte glömmer viktiga 
papper, ringar och bröllopskläder. Och tänk på att 
planera klädseln efter vädret – det är t.ex. varmare  
i Thailand än i Töreboda.  

Vigsel på ArlAndA

Kan du inte få nog av bröllopsresor? Läs mer på Ving.se/brollopsresor
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Romantiskt och prisbelönt
Aruba  är en av världens mest romantiska öar, med sina breda kritvita 
stränder och smaragdgröna vatten. Bucuti Beach Resort har utsetts till 
ett av världens mest romantiska hotell av Tripadvisor.com – fyra år i rad. 
Hotellet ligger direkt vid stranden i en miljö som gjord för bröllopsresor. 
Vill du även gifta dig här är det inga problem, vigseln sker då i öns stads-
hus och efteråt kan man köpa till en strandceremoni. Du kan t.o.m. anlita 
hotellets egen ”wedding planner”. Läs mer om hotellet på Ving.se/bucuti

bucuti beAch resort, ArubA 4+
Prisexempel: 2 veckor, 8 november från Arlanda, per person i dubbelrum 21.200:-

Långt ifrån turistråken
Tilos, en dryg timmes båtfärd från Rhodos, är en charmerande liten ö 
där du slipper störande nattliv och stora folksamlingar. Däremot ska 
du inte bli förvånad om någon av de knappt 500 invånarna hälsar glatt 
och igenkännande efter bara ett par dagar på ön. Ilidi Rock Beach är ett 
mysigt hotell byggt på en sluttning. Här bor du bra med en egen terrass 
ut mot havet. Perfekt för dig som vill ha ett lite enklare alternativ, långt 
från turiststråken. Läs mer om hotellet på Ving.se/ilidirockbeach

ilidi rock beAch, tilos 4
Prisexempel: 1 vecka, 22 augusti från Malmö Airport, per person i enrumslgh 6.750:-



Internationell  
atmosfär
Går bröllopsresan av stapeln på 
sommarhalvåret är klassiska Kreta 
ett klockrent alternativ. Minos Beach 
är ett välkänt lyxhotell med en vacker 
trädgård och fint läge vid havet, strax 
utanför den charmiga småstaden 
Aghios Nikolaos. Vill du bo extra flott 
ska du se till att få något av rummen 
som vetter mot havet. Hotellet har 
en internationell och stilfull atmos-
fär, och vårdad middagsklädsel gäller 
på restaurangen. Är du konstintres-
serad kan vistelsen bli extra givande 
då ägaren har en stor konstsamling, 
utvalda delar finns att beskåda på 
hotellet och i trädgården. Läs mer 
om hotellet på Ving.se/minosbeach

minos beAch, kretA 
5

Prisexempel: 1 vecka, 7 oktober från Arlanda, 
per person i dubbelrum 9.200:-

I harmoni med 
naturen
Om vi svenskar älskar Thailand, så 
fullkomligt avgudar vi Koh Lanta. 
Detta är svenskarnas absoluta favo-
ritö i Thailand, och ett av de bättre 
ställena du kan bo på är Pimalai 
Resort & Spa. Detta förstklassiga 
hotell ligger direkt vid stranden och 
har en elegant design i harmoni med 
naturen. Hotellet består av flera 
byggnader, omgärdade av tropisk 
grönska. Hotellet hjälper dig gärna 
att arrangera bröllopsceremonin, 
och självklart finns även bar, restau-
ranger, spa och fitnesscenter. Läs 
mer om hotellet på  Ving.se/pimalai

pimAlAi, koh lAntA 
5

Pris ej klart vid denna tidnings pressläggning.  
Se Ving.se för aktuell info.
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Vi mjuklandar på Kung Minos mag-
netiska ö, mitt i Medelhavet. Kreta 
förekommer flitigt i den grekiska 

mytologin. Gudarna valde sannerligen sina 
smultronställen med omsorg. När gudarnas 
gud Zeus var nyfödd gömdes han i en grotta 
på Kreta för att hans glupska far, Kronos, inte 
skulle äta upp honom som han tidigare gjort 
med sina övriga barn. Alla som kan Kreta vet att 
ön är det optimala gömstället. Än idag är Kreta 
en plats för både gudar och oss vanliga dödliga 
som önskar finna en egen oas. Trots att ön är 
ett av Europas främsta turistmål finns det fort-
farande ett flertal skatter att upptäcka. Ingen 
annan europeisk ö kan vifta med så många blåa 
EU-flaggor för sina kristallklara vatten. 

 Om man som jag samlar på jungfruliga para-
disstränder utan skräniga stringklädda turister 
bör man styra sandalen mot södra Kreta, Eu-
ropas sista utpost. Här är det ännu autentiskt, 
fortfarande billigt, vänligt och vackert. Många 
av stränderna saknar solstolar och kommers 
så utrusta dig med vattenflaskor, hattar och 
starka solskydd, ty närmare Afrika kommer du 
inte i Europa. 

Från Rethymnon, den perfekta utgångs-
punkten för utflykter, tar du bilen eller bussen 

45 minuter söderut. På vägen kan du stanna till 
i den pittoreska bergsbyn Spili, ta en frappé (is-
kaffe) och köra vidare mot Akoumia, byn mitt 
i ett vägskäl. Därifrån får du hålla utkik efter en 
handgjord skylt med texten ”Triopetra”. Det 
är en slingrig serpentinväg men stränderna 
som väntar nedanför sanddynerna är väl värda 
strapatserna.

 
Triopetra 
Det vilDa lugnet

Triopetra har fått sitt namn efter de tre väldiga 
stenblock som majestätiskt reser sig ur havet 
och delar två stränder. Emellanåt kan det blåsa 
hårt här nere och då utgör stenblocken bra 
vindskydd. 

Styr kosan mot Pavlos Taverna som dra-
matiskt hänger nerför en sluttning mot havet. 
Herr Pavlos själv står ofta i köket och bakar el-
ler grillar sin färska fisk. Avsluta middagen med 
en galaktoboureko, Pavlos underbara mjölkba-
kelse på getmjölk. Denna familjära taverna hyr 
också ut enkla rum med vidunderlig havsutsikt 
för runt 30 euro natten. 

 Stränderna till vänster om Pavlos Taverna 
är ofta helt öde så här kan du meditera till 

vågskvalpet. Till höger ligger de mer besökta 
stränderna med tavernor, en beachbar och 
solstolar. Som alternativ till Pavlos kan man gå 
ner på Taverna Triopetra som ligger vid de tre 
stenarna, alldeles vid vattenbrynet. Här serve-
ras fisk och skaldjur, fyllda zucchiniblommor, 
kretensiska ostpiroger med honung och andra 
delikatesser till humana priser.

 På berget ovanför Pavlos ligger Triopetra Yoga 
Retreat – ett yogacenter som under sommar-
halvåret får världens vigaste att vallfärda hit för 
att träna med världskända yogis. Smyg in här 
och tänj din solvarma kropp eller ställ dig på 
huvudet för nya perspektiv. 

Agios Pavlos
Från spikmattan till hängmattan
 
Bara några kilometer från Triopetra ligger 
Agios Pavlos, den lilla fiskebyn på södra Kreta 
som vaknar till liv om sommaren och försjun-
ker i dvala om vintern. Det första du möter här 

Grekland, mitt första hemland och svenskarnas 
sommarparadis sen sextiotalet, består av ett pärl-
band av pudervita stränder som kontrasterar det 
turkosblåa vattnet. Här finns allt för en lyckad 
semester. Följ med till sju underverk.

V

Elafonissi

Pascalidous 
ä l s k a d E  k r E t a
TExT: AlExANDRA PAScAlIDOU  FOTO: jOHAN lINDSKOG OcH VINGS BIlDARKIV. 
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är en härlig taverna där man lätt kan tillbringa 
en hel dag med att dricka färskpressade frukt-
juicer och koppla av i hängmattor under det 
svalkande halmtaket till rytmiska reggaetoner. 
Här hänger många yogafrälsta som tränar på 
centret Yoga Plus som ligger på berget ovan-
för stranden. Penny som driver yogacentret 
driver även en Minimarket, bredvid tavernan, 
som säljer allt ifrån orientaliska smycken till 
slappa strandkläder. 

 Om du tar trappan ner från tavernan 
hamnar du vid en härlig vik där man kan hyra 
solstolar och parasoll för tre euro. På andra 
sidan stranden kan man klättra upp för berget 
på vindpinade trätrappor, fortsätta över 
krönet för att sen åka rutschkana ner för de 
30 meter höga sanddynerna. Här förfogar du 
exklusivt över magiska sandstränder.

Elafonissi
europas syDligaste skatt

Åker man 70 km söderut från den historiska 
staden chania finner man denna guldkorniga 
sandstrand som sträcker ut en arm mot en 
mikroskopisk ö dit man kan vada i vattnet. 
Viken och ön bildar en lagun som anses vara 
en av de vackraste i världen. Här har ett flertal 
reklamfilmer spelats in som dessvärre gjort 
platsen så populär att den bör undvikas under 
högsäsongen i augusti om man inte älskar 
frenetiskt fotograferande folkmassor. Är 

man ändå här under sommaren så kan man 
få njuta av skönheten efter klockan fyra då de 
sista turistbussarna lämnar stranden. Ta med 
picknick-korgen och avnjut en storslagen 
solnedgång. 

Preveli 
naturens unDer

Vid Kourtalioti-ravinen har naturen skapat 
storverk. Megalopotamos heter floden som 
rinner ut i det iskalla, kristallklara, turkosgröna 
havet. längs med floden finns vattenfall, grot-
tor, tropiska palmer, små bassänger och en 
handfull övervintrade hippies som bosatt sig 
här för en sommar eller för livet. I den tropiska 
grönskan växer oleanderbuskar, palmer och 
aromatiska örter som sprider sin doft och 
skönhet. Passa på att besöka klostret i Preveli 
när du ändå är här. En sån här plats är förstås 
populär under högsäsong så upplevelsen blir 
mer din egen ju längre från turistveckorna du 
kommer. 

Paleochora 
BaDByn

Bara resan hit är värd besöket. Från chania 
går bussar som i två timmar slingrar sig fram 
genom bergen till en hisnande upplevelse. 
Bussarna stannar i Paleochora som är en 
liten genuin by med ett par tusen invånare på 
sydvästra sidan av Kreta. Här finns ett antal 
hotell och pensionat för övernattning och 
det är ett bra alternativ om man vill bo och 
bada på samma ställe. Byn är kretensarnas 
egna favorit och det är därför betydligt mer 
folk på helgerna än i veckorna. Paleochora har 
två vackra stränder med olika karaktär. Den 
ena har finkornig sand och den andra härliga 
solklippor. Sköna tavernor och caféer får sina 
besökare att känna sig hemma och personalen 
bjuder gärna på en backgammon-lektion.

Balos 
Den Blå lagunen

Balos strand slår alla stränder du sett. längst ut 
på en lång landtunga som sträcker sig ut i havet 

på nordvästra Kreta ligger denna långgrunda 
lagun med ljummet vatten och finkornig vit 
sandstrand. Ett paradis för snorkling och 
dykning. På grund av lagunens läge når inte de 
kraftiga sommarvindarna in till stranden. 

Balos är tillräckligt svårt att ta sig till för att 
det ska bli ett exklusivt minne. Från byn Kaly-
viani går en slingrande, stundtals riktigt krä-
vande grusväg med hisnande utsikt. Sista biten 
måste man gå, en promenad på en kvart. Bästa 
sättet att ta sig hit är kanske ändå med båt från 
Kastelli. Båten avgår halv tio på morgonen och 
går tillbaka vid fyra. Ta med allt du behöver för 
nere vid stranden finns bara ett litet café. 

Falassarna 
så långt ögat når
 
I den mindre turisttäta nordvästra delen finner 
du Falassarna, där du kan njuta av en milsvid 
sandstrand som mättar ögat. Falassarna blev 
vald till Greklands bästa strand 2002 och har 
även fått pris för att ha Greklands renaste 
vatten. Det kan dock blåsa en hel del här så hör 
med vädergudarna innan du styr kosan mot 
Falassarna. Bussar går från chania och tar ca 
en och en halv timme. 

Stanna till i någon av bergsbyarna, gå in i ett 
restaurangkök, lyft på grytlocken och upptäck 
glädjen i någon ny grekisk gryta och känn hur 
lätt det är att vara lycklig i Grekland.

Trevlig resa. Vi ses säkert snart. 

Vinn Alexandras 
kokbok!
Vi lottar ut fem exemplar av Alexan-
dra Pascalidous grekiska kokbok. Allt 
du behöver göra är att skicka ett mail 
till vingsvarld@ving.se och motivera 
varför just du ska vinna. Skicka ditt  
bidrag senast den 2/5, och märk mai-
let med rubriken ”Kokbok”. lycka till!

namn: Alexandra Pascalidou

familj: Sambon johan lindskog  
samt dottern Melina, 20 månader.

antal rEsor pEr år: Ett tiotal. Minst.

antal GrEklandsrEsor pEr år:  
Fem. Minst. 

aktuEll mEd: Kokboken ”min stora feta, 
grekiska kokbok”, ”stjärnkockarna” i TV3, 
”ring p1” samt som frilansjournalist och 
föreläsare. 

Bästa rEsEminnEt: Safari i Tanzania  
samt en resa till nordvästra Kina/Tibet. 

drömmEr om: Maldiverna och Sydafrika 
och en charterresa tillsammans med lilla-
syster Dimitra, som just blivit mamma,  
och våra barn.

foto: johan lindskoG





där  sanden  
blir till guld

För många är stranden själva sinnebilden av semester. Solen, sanden, 
vågornas brus -- allt bidrar till den där totala avkopplingen som vi så 
hett eftertraktar. Många har försökt sig på att utse världens vackraste 

strand. Men det är svårt, för att inte säga omöjligt, att välja ut den 
bästa av alla stränder i Vings värld. Tro oss, vi har försökt. Så vi nöjer 

oss med att konstatera att detta är några av våra absoluta favoriter.

thailand •  Klong Dao Beach, Koh Lanta
Pris från 11.675:- Avresa från Arlanda 1/12. 2 veckor, pris per person i dubbelrum på Lanta Villa 2.



Maldiverna  •  Kuredu Island
Pris ej klart vid denna tidnings pressläggning. Se Ving.se för aktuell info.
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Mexiko  •  Coco Beach, Playa del Carmen
Pris från 10.400:- Avresa från Arlanda 2/12. 2 veckor, pris per person i dubbelrum på Pelicano Inn w.
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aruba  •  Renaissance Island
Pris ej klart vid denna tidnings pressläggning. Se Ving.se för aktuell info.
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kroatien  •  Hvar
Pris från 4.750:- Avresa från Arlanda 21/8. 1 vecka, pris per person i trerumslägenhet för fyra personer på Mladina Apts 3 .



udda citytips

Massor av svenskar besöker Thailand varje år 
och många av dem spenderar en del av semes-
tern i den pulserande huvudstaden Bangkok. 
Men hur många har någonsin tagit en cykeltur  
i stadens fascinerande gatumyller? 

Ett annorlunda sätt att ta sig runt, och för-
modligen det bästa om man vill komma nära 
det dagliga livet i Thailand, är just att cykla. 
Bangkok By Bike tar dig med på en cykeltur 
som både innehåller de mest kända sevärd-
heterna, men också områden och företeelser 
som få av turisterna kommer i närheten av. 
De skickliga guiderna tar dig med bakom fa-
saderna, in på bakgatorna och ut till de gröna 
trädgårdarna. En oförglömlig upplevelse!

pris per person: ca 300:-
mer info och bokning: Ving.se/bangkok

Bangkok By Bike

Glöm turistbussar och rundvandringar till 
fots – när du är i Berlin ska du åka Trabant. Den 
gamla plastbilen som blev en symbol för DDR 
har fått en renässans, och med Trabi-Safari kan 
du följa med på en guidad rundtur där du själv 
rattar den gamla kultbilen från öst. 

Att uppleva Berlin genom fönstret på en 
Trabant är ett roligt och definitivt annorlunda 
sätt att lära känna staden. Efter en kort instruk-
tion om hur du manövrerar den rattväxlade 
bilen bär det iväg. Medan du passerar sevärd-
heterna i din personliga Trabant kan du via 
radio lyssna till guiden i ledarbilen. Ett unikt 
sätt att uppleva den sanna öststatsandan och 
samtidigt få några riktigt schyssta bilder till 
fotoalbumet.

pris per person: ca 800:- 
mer info och bokning: www.trabi-safari.de

traBantsafari  
i Berlin 

5 TexT: KrisTofer Kebbon. foTo: Vings bildarKiV
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Eiffeltornet, Big Ben och Frihetsgudinnan i all ära. 
Men ibland vill man uppleva något lite annorlunda på 
sin cityweekend. Här är några tips på aktiviteter som 
du troligen kommer vara lite mer ensam om, men 
som garanterat blir ett minne för livet. 

udda citytips

Många Parisbesökare har strosat runt 
i Luxembourgträdgården eller Bois de 
Boulogne, men inte lika många känner till 
Promenade Plantée. Här promenerar du i en 
skönt grönskande miljö, mitt i Paris 12:e ar-
rondissement. Det som gör denna trädgård 
så speciell är att den ligger i höjd med trädtop-
parna. Anlagd på en 4,5 kilometer lång före 
detta järnvägsviadukt, sträcker sig parken hela 
vägen från operan vid Place de la Bastille till 
Boulevard Périphérique, ringleden runt Paris.

För att hitta till parken rundar du operan 
och går mot Avenue Daumesnil, där du ser den 
gamla järnvägsviadukten i rött tegel. Under 
valvbågarna finns butiker, gallerier och antik-
handlare och tar du trapporna upp kommer 
du till själva parken. Ett skönt andningshål och 
en perfekt paus från stadspulsen några meter 
längre ner.

pris per person: Gratis 
mer info: www.promenade-plantee.org 

promenad Bland  
paris hustak

Om du vill göra en kulinarisk djupdykning i 
några av New Yorks mest klassiska kvarter 
erbjuder Foods of New York ett utsökt sätt. 
På en tre timmar lång rundvandring leds du 
runt i kvarteren av en kunnig guide som delar 
med sig av stadens och kvarterens spännande 
historia, samtidigt som du smakar dig igenom 
områdets många läckra restauranger och mat-
butiker. Förutom en inblick i gatornas historia, 
kultur, arkitektur och nöjesutbud bjuder turen 
på tillräckligt mycket matprover för att du inte 
ska behöva någon lunch efteråt.

Du kan välja mellan turer i Greenwich Village, 
SoHo, Chelsea Market & Meatpacking District 
eller Chinatown. En bra idé är att ta denna 
tur i början av din vistelse i New York, för du 
kommer att få massvis av tips på ställen att 
återvända till. 

pris per person: Fr. ca 325:- 
mer info och bokning: www.foodsofny.com 

smaka på new york

Är du i Prag och börjar känna dig dans sugen 
har du hamnat rätt. Här finns nämligen 
Centraleuropas största dansklubb. Karlovy 
Lázne är ett diskotek i fem våningar, där varje 
våningsplan har ett eget dansgolv med sin 
egen musikaliska inriktning. Beroende på smak 
och humör kan du välja mellan att dansa loss 
till hip hop/r’n’b, house/trance/techno, de 
senaste radiohitsen eller varför inte odödliga 
hits från 60–80-talet? Och blir du trött kan du 
varva ner i chill out-loungen högst upp.

Diskoteket (eller rättare sagt diskoteken) 
ligger i en gammal byggnad från 1400-talet, 
cirka 100 meter från Karlsbron. Huset var tidi-
gare ett badhus, men idag används de gamla 
romerska bassängerna som dansgolv. Och de 
bevarade mosaikväggarna samsas med en ljud- 
och ljusanläggning i världsklass. 16-årsgräns. 

pris per person: Fr. ca 25:- 
mer info: www.karlovylazne.cz 

5 x disco i prag



Upplev världen 
med oss. 

Reseskydd via hemförsäkring är bra, men 
täcker långt ifrån allt som kan hända när 
du och din familj är ute och reser. Kom-
plettera med vår Semesterförsäkring så 
får du ett heltäckande skydd på resan. 
Du får bland annat självrisken tillbaka, 
hjälp på plats, ersättning per dag eller en 
ny resa om oturen skulle vara framme.

Hjälp på 
plats

Ny resa
Ingen 
sjävrisk

För mer information kontakta din resesäljare eller Europeiska 
på 0770-456 900  eller gå in på www.europeiska.se

Att resa med barn är inte riktigt som 
att resa själv och en resa  är en stor  
investering för dig som resenär, både 
vad gäller pengar, tid och förvänt-
ningar.  

Johanna Snickars, Informatör 
Försäkrinsgbolaget Europeiska

Fråga till Europiska
Jag och min familj åker på semes-
ter till Thailand nästa år. 
Vi kommer att kombinera sol 
och bad i Phuket med ett besök 
i Bangkok. Det våra små tjejer 
längtar efter mest är att få rida på 
elefanter och snorkla bland alla 
färgglada fiskar. Nu undrar vi vad 
som händer om någon av oss blir 
sjuka under resan? Min ena dotter 
har dessutom lätt för att få öron-
inflammation och tjejernas magar 
är känsliga. Vi har även bokat och 
betalat en djungelutflykt. Räcker 
det med vår hemförsäkring eller 
bör vi komplettera med ytterli-
gare försäkring?

En undrande Eva

Svar: 
Hej Eva.
Jag rekommenderar Semesterför-
säkringen som kompletterar hem-
försäkringens reseskydd. 
Semesterförsäkringen täcker de 
vanligaste händelserna och mycket 
mer, helt utan självrisk. Om någon 
i familjen blir sjuk och syftet med 
resan förstörs, t.ex. öroninflam-
mation med ordination om bad-
förbud, så återbetalar vi den drab-
bade för förstörda dagar. Håller 
öroninflammationen i sig under 
mer än halva resan ersätter vi med 
en ny resa. Förstört syfte ersätts 
inte av hemförsäkringen, där 
krävs alltid sängläge. Semesterför-
säkringen ersätter även kostnader 
för läkarbesök, mediciner och 
förbetalda utflykter som ej kan 
nyttjas p.g.a. sjukdom. Om ni rå-
kar ut för någonting hjälper vi er 
direkt på plats via reseledare eller 
vårt servicekontor, Euro-Center, 
i Bangkok som har öppet dygnet 
runt. Trevlig resa!

Hälsningar Europeiska

Johanna Snickars, Informatör 
Försäkrinsgbolaget Europeiska



Lissy Eriksson
SjukvårdSkoordinator på Gran Canaria

Du kanske har sett henne i tv-serien Charterhjältar, läst hennes  
inspirerade blogg inlägg på Vings Kanarieblogg eller stött ihop  
med henne på någon resa till Gran Canaria. Har du gjort det så 
minns du henne säkert, för Lissy är en person som är lätt att tycka 
om. Och konstigt vore det väl annars, vi pratar ju om en person som  
kallas ”Vings Florence Nightingale”. 
 
Hur kom det SiG att du började på vinG?
– Jag halkade in på ett bananskal, kan man säga. Jag kom hit till Gran Canaria 1972, när 
Jämtland kändes för trångt. Jag jobbade först som barnflicka hos en familj där mannen 
var chef inom Ving. Han blev något av en mentor för mig, och efter ett år anställde han 
mig på Ving i stället.
 
vad är det roliGaSte med att jobba på vinG?
– Jag har nog det roligaste och tacksammaste jobbet i hela koncernen! Att kunna göra 
en insats för en person som befinner sig i en nödsituation, det känns som en stor yn-
nest. Och det är roligt att höra att många återkommande gäster delvis kommer tillbaka 
just på grund av tryggheten de känner. En annan sak som gör jobbet roligt är förstås alla 
härliga arbetskamrater och själva ”Vingandan”!
 
vart reSer du Själv HelSt på SemeStern?
– Till min lilla stuga i Jämtland! Jag försöker åka dit så ofta jag kan, minst en gång per år,  
och då gärna en längre period under sommaren. Sorrento, Istanbul och New York är 
andra drömresmål jag skulle vilja uppleva någon gång. 

berätta nåGot oväntat om diG Själv!
– Jag tycker om att skriva och drömmer om att en dag få ge ut en bok om allt jag varit 
med om i det här jobbet. Eller att öppna ett litet pensionat. Och så önskar jag att jag får 
behålla minnet länge, så att jag får minnas allt roligt jag har fått uppleva! 

Läs mer om Lissys vardag på Gran Canaria. Du hittar Kanariebloggen på Ving.se/bloggar  
Vill du också arbeta på Ving? Läs mer på Ving.se/jobb

namn:  Lissy Eriksson

jobbat på   
vinG Sedan: 1973  (med ett uppehåll  
 mellan 1976 och 1981)

familj: Man från Spanien och 
 två vuxna barn.

aktuell: Som sjukvårdskoordi- 
 nator på Gran Canaria  
 och som bloggare på  
 Kanariebloggen.

intreSSen: Körsång! Och så älskar  
 jag att läsa.

Gran Canaria

”Jag drömmer 
om att ge ut en 
bok om allt jag 
varit med om

nyfiken:orange
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3Buffé x
Sunwings smarta måltidspaket, 
Sunwing Resort Inclusive, har 
blivit en riktig succé hos gästerna.  
Till sommaren 2010 höjer vi nivån ytterligare ett 
snäpp och lanserar tre nya temabufféer: BBQ, Tex-
Mex och Italian. Bufféerna kommer att serveras tre av 
veckans fem buffékvällar. De övriga kvällarna serveras 
lokala och internationella bufféer. 

Sunwing Resort Kallithea på Rhodos blir i sommar ännu större, tack vare att det intilliggande 
hotellet SunGarden Rhodos nu blivit en del av Sunwing. I samband med detta invigs en sprillans 

ny sportbar, med det passande namnet The Sportsbar. För er som någon gång besökt 
SunGarden Rhodos kan vi avslöja att det är gamla La Luna Bar som bytt skepnad och blivit  
The Sportsbar. Via satellit kommer man att ta emot och visa så mycket sport det bara går 
– fotboll, tennis, golf, F1 m.m. – allt i en skön miljö där både vuxna och barn ska trivas. Givetvis 

kommer där också finnas en barmeny med både mat och dryck. Så alla ni som planerat att 
semestra på Sunwing Rhodos i sommar – fotbolls-VM är räddat! 

Och för er som ska bo på något annat Sunwing Resort har vi lugnande 
besked – fotbolls-VM kommer att visas på samtliga Sunwing-hotell.

Fotbolls-VM på rhodos

aktuellt på Sunwing

Med hjälp av Travelife inför Ving under 2010 riktlinjer och 
mätsystem för hållbar turism. Riktlinjerna ställer krav på 
miljöarbetet samt på anställningsförhållanden, minimilöner 
m.m. Anslutna företag ska också bidra till samhället 
genom att anställa lokalt, anlita lokala leverantörer samt 
motverka barnarbete och barnsexhandel. I ett första 
steg implementeras riktlinjerna på våra Sunwing- och 
SunGarden-hotell. Redan nu har Sunwing Resort Fañabé på 
Teneriffa uppnått den högsta nivån, som är guld.

– På miljöområdet har vi redan kommit långt då Sunwing-
hotellen arbetar med EU:s Ecolabel. Fördelen med Travelife 
är att även andra viktiga frågor inom hållbar turism finns i 
ett gemensamt mätverktyg. Särskilt viktigt för oss har varit 
att revisionerna görs av Travelifes oberoende revisorer, 
säger Peter Grandell, VD på Sunwing.

sunwing resort blir etikmärkt

Det ska vara lätt att resa. Därför har Ving flera smarta 
lösningar för dig som spenderar din semester på 
Sunwing Resort. Vad sägs till exempel om 10 kg extra 
bagage per person, utan extra kostnad? Eller direkt 
transfer från flygplatsen till ditt hotell, utan omvägar via 
andra hotell? Och kanske bäst av allt – möjligheten att 
checka in bagaget direkt på hotellet? Vi kallar det Easy 
Travel. Andra kallar det bekvämlighet.

Enklare resa 
MEd Easy TraVEl 
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I sommar är det premiär för Lollo & 
Bernies After Beach på alla våra Sunwing 
Resorts runt om i världen. Fr.o.m. 1 juni 
fram till den 25 augusti blir det allsång, 
musik, rytmik och rörelse för såväl stora 
som små. After Beach-aktiviteterna 
kommer arrangeras två eftermiddagar 
i veckan tillsammans med Sunwing 
Resorts egna Miniland- och showteam.

Massor av yngre biobesökare 
fick nyligen en glad över raskning 
när de kom till Filmstaden – och 
möttes av självaste Lollo & Bernie! 
Under tre helger i januari besökte 
nämligen barnens 
favoritmaskotar 
i tur och ordning 
Göteborg, 
Stockholm och 
Malmö. Lollo & 
Bernie hälsar att 
de är mycket nöjda 
med turnén, och 
framför allt att det 
var så många snälla 
barn som kom fram 
och ville kramas.

After Beach  
med Lollo & Bernie

Kramkalas  
på Filmstaden

LoLLo & BernieS ruTA

aktuellt på Sunwing

Tre små björnar 
– igen!
I förra numret av Vings värld kunde vi 
berätta om cd:n ”Tre små björnar”, som 
blivit en jättesuccé och sålt platina. Men du 
trodde väl inte att Lollo, Bernie och de tre 
små björnarna nöjde sig med detta? Nej, 
taggade av framgången gick de in i studion 
igen, och när de kom ut hade de med sig 
uppföljaren – Tre små björnar Vol 2. Finns 
att köpa på ett Sunwing-hotell (mer eller 
mindre) nära dig.

sunwing arrangerar 
fitnesskola…
Tillsammans med SATS genomför Sunwing Resort i år, för tredje gången, en 
vidareutbildning för sina fitnessinstruktörer. I år sker utbildningen den 19–28 
mars på Sunwing Resort & Spa Alcudia på Mallorca. Skolan leds av tre kända 
fitnessprofiler: Fredrik Sjöberg från SATS samt Suss Björklund och Camilla 
Kostenniemi från SAFE. På skolan finslipas 21 instruktörer i konsten att leda 
SATS konceptklasser. Framför allt handlar det om de fem utvalda klasser 
som kommer att presenteras på Sunwing och Sunprime Resorts i sommar: 
Afro, Core, Flow, Power och PowerStep. Utöver dessa blir det förstås även 
specialklasser för barnen: KidsPlay och KidsDance. 

…och spautbildning
På sommarhalvåret arbetar ett tjugotal skandinaviska hudterapeuter ute på 
Sunwing- och Sunprime-hotellen. Alla är diplomerade från de bästa skolorna  
i Norden, och i mars utbildas de nyrekryterade terapeuterna i hotellens 
spabehand lingar. Bl.a. får de lära sig Hot Stone Massage, Chocolate Massage samt 
Decleors unika massagekonst, som ingår i den populära aromamassagen. Under 
utbildningen tränas de också i kundbemötande och service, allt för att gästerna 
ska få en bra upplevelse både före och efter själva behandlingen.

Läs mer på Ving.se/sunwing



Kebab, någon?



Kebab, någon?

Att utse världens bästa kök är inte någon 
helt enkel uppgift. Några sanningar tycks 
dock de flesta vara överens om: Att det 
franska toppar listan. Att det kinesiska 
kvalar in som god tvåa. Och att tredjeplat-
sen går till ett land som kanske är lite mer 
otippat, nämligen Turkiet.

TexT: JONAS eNGHAGe  fOTO: PIA UHLIN   
MATBILDeR: eRIc JOSJö, UR BOKeN ”MeZe MARITIMe”.

SunPark Ocean  4+
Pris fr  5.575:–

Avresa 1 vecka fr Malmö Airport  den 25 augusti 2010. 
Pris per person i dubbelrum. Begr antal platser.



Peyniril kiymali börek. Deniz börülcesi. Karnabahar  
kizartmasi. Visst låter det gott? Det enda negativa man 
möjligen kan säga om turkisk mat är att den kan vara 
fullständigt hopplös att uttala. Men eftersom välvillig 

gästfrihet är lika viktigt som vad du får på tallriken på 
restaurangen brukar det inte vara något problem att få 

till fullständigt fantastiska middagar.
 När det gäller Turkiet och mat associerar nog de flesta till kebab. 

Inte så konstigt kanske, men här handlar det inte i första hand om snabb
mat. Här är kebab en hel vetenskap som tas på mycket stort allvar, och en 
av hörnpelarna i det turkiska köket. (Kebab kommer från det turkiska  
kebap, som betyder grillat kött.) Traditionellt görs den på lammkött, 
men även nötkött, fläskkött eller kyckling förekommer. Det närmaste en 
normalsvensk kebab man kommer är när man beställer en döner kebab. 

Andra versioner: iskender. Ungefär som döner, men serveras på tall
rik istället för i bröd, ofta tillsammans med yoghurtsås med mynta. Sis 
kebab. Stora stycken av grillat kött och grönpeppar på spett. Plus givetvis 
ett nästan oändligt urval såser och tillbehör. Förvänta dig mer smak, och 
ofta mer vitlök, än du är van vid här hemma.

MycKeT Av ALLT.

Det är nästan omöjligt att lämna bordet hungrig i Turkiet. Portionerna är 
stora, och ibland serveras man kombinationer som kan vara lite överras
kande. Grillat kött, t ex, med pommes frites. Och kokt potatis. Och ris. 
Och stekta grönsaker. Och några bönröror. Och yoghurtsås. 

Sen är det ju möjligt att äta väldigt mycket av väldigt lite också. Meze 
är svaret på spanska tapas, dvs en massa läckra smårätter där alla runt 
bordet tar för sig av allt. Äts ofta till förrätt, men kan lika gärna exten deras 
till en hel middag. Vill du själv ställa till med en riktig meze här hemma – 
vilket vi absolut rekommenderar – hittar du några klassiska recept här 
bredvid.

Hur kommer det sig då att just Turkiet har lyckats så sällsynt bra när det 
gäller mat? Delvis är förklaringen historisk. Turkiet är landet där öst mö
ter väst, och det gäller även de olika matkulturerna. Ett par hundra år  
efter stadsbildningen av Konstantinopel – nuvarande Istanbul – hade 
staden mer än en miljon invånare och var Europas största, viktigaste och 
rikaste stad under närmare tusen år. Här strålade handelsvägar samman, 
hit kom de första apelsinerna med karavaner från Kina, och det strate
giska läget i utloppet av Bosporen som skiljer Svarta havet och Medel
havet gjorde staden till en viktig knutpunkt även för sjöfarten. Konstanti
nopel var platsen där saker hände, helt enkelt.

Ett annat skäl till att man har lyckats så sällsynt bra med mat är för
stås råvarorna. Klimatet är perfekt för att odla i princip allting, och det är 
ingen slump att grönsaker spe
lar en framträdande roll i de 
flesta rätter. Utefter kusterna är 
också tillgången på färsk fisk 
och skaldjur god. Och med bra 
råvaror behöver man inte ägna 
sig åt att trassla till recepten. 
Det blir gott ändå.

Men framför allt handlar 
kvalitén på det turkiska köket 
om att mat verkligen är viktigt 
här. Den är en del av livet, inte 
bara ett sätt att överleva. Därför 
får det ta tid att hitta rätt råvaror, 
tid att laga till den och inte minst tid att äta. Lite ironiskt då att vi ofta för
knippar turkisk mat med snabbmatskebab. För den är precis tvärtom. 
Och när du beställer in din tredje omgång meze när solen går ner i  
Antalaya  bukten utanför SunPark Ocean har du kommit så långt från 
snabbbmat man kan komma.

vINN eN KOKBOK!  
Lär dig laga din egen meze.  
I vår Facebooktävling har  
du chansen att vinna den 
kulinariska boken ”Meze 
Maritime” av Camilla Thulin 
och Uluc Telmen.  
Läs mer på sidan 18.
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Fortunas  
allt-i-ett-kyckling

4 – 6  k y c k l i n g f i l é e r  - 1  d l  o l i v o l ja  - 6  s k i va d e 

v i t l ö k s k ly f t o r  - 2  t s k  c h i l i f l a k e s  - r i v e t  s k a l 

och saft av 2 citroner  -  1  tsk nymalen svartpeppar 

- 6  p o tat i s a r  - s a lt  - h a c k a d  b l a d p e r s i l ja

Blanda olivolja, vitlök, chili, citronsaft och skal i en bun-
ke. Lägg ner kycklingfiléerna och låt marinera över 
natten. Sätt ugnen på 225 grader. Skala och klyfta  
potatisen. Koka klyftorna i lättsaltat vatten i cirka 10 mi-
nuter, de ska vara nästan klara. Låt dem rinna av och 
lägg ut dem i en ugnsfast form tillsammans med kyck-
lingfiléerna. Häll över lite av marinaden, salta och blanda 
runt potatis och kyckling. Stek i ugn i 30–40 minuter  
eller tills kycklingen är genomstekt och fått färg. Strö 
över lite bladpersilja.

Friterad blomkål med  
myntadipp

1  b l o m k å l s h u v u d   -  2  ä g g   -  2  m s k  v e t e m j ö l  

-  1  t s k  s a lt   -  1 / 2  t s k  n y m a l d  s va r t p e p pa r  -  2  d l 

s o l r o s o l ja   -  2  d l  t u r k i s k  y o g h u r t  -  1  p r e s s a d 

v i t l ö k s k ly f ta   -  1  l i t e t  k n i p p e  h a c k a d  m y n ta

Dela blomkålen i små jämnstora buketter. Vispa äggen i 
en bunke, tillsätt mjöl, salt och peppar. Vispa till en slät 
smet. Hetta upp solrosoljan i en låg, vid panna. Doppa 
blomkålen i smeten och lägg ner i oljan. Fritera i 3–4 mi-
nuter på varje sida tills de blir gyllenbruna. Låt rinna av 
på hushållspapper och lägg upp på ett varmt fat. Blanda 
yoghurt, vitlök och mynta i en skål. Smaka av med salt 
och peppar. Servera blomkålen med myntadippen. 

Stark tomatröra
3  s k a l a d e ,  h a c k a d e  t o m a t e r   -   1 / 2  h a c k a d  

r ö d l ö k   -   2  h a c k a d e  v i t l ö k s k l y f t o r   -   1 / 2  k n i p p e 

f i n h a c k a d  b l a d p e r s i l j a   -   2  t s k  c h i l i f l a k e s   

-   2  m s k  p a p r i k a p u r é   -   1  m s k  t o m a t p u r é   

-   4  m s k  o l i v o l j a   -   s a l t

Kör tomater, rödlök, vitlök, persilja och chili i en mixer. 
Lägg röran i en sil och låt rinna av. Blanda röran med 
puréer och olja, smaka av med salt. Låt stå och dra i 
minst 1 timme. Gott på bröd och till grillat.

Inlagda fikon
8  d e l a d e  f ä r s k a  f i k o n  -  2  d l  s t r ö s o c k e r   

-  2  d l  vat t e n  -  s a f t  av  1  a p e l s i n  

-  6  k a r d e m u m m a k a p s l a r  - 2  m s k  r o s e n vat t e n 

- g l a s b u r k a r  t i l l  f ö r va r i n g

Koka upp socker, vatten, apelsinsaft, kardemumma-
kapslar och rosenvatten. Lägg i fikonen och låt koka 
upp igen. Skölj burkarna med kokhett vatten. Häll upp 
fikon och lag, förslut burkarna genast. Förvara svalt.



 

 

 Det här är Vings värld!
Ving startade 1956 med en mytomspunnen bussresa till Italien. Sedan dess har vi vuxit till att bli Skandinaviens största 
rese arrangör med resor över hela världen. Många förknippar Ving med charterresor, men i Vings värld ryms även tåg
resor, flygstolar, hotellövernattningar, skidresor, kryssningar, golfresor – och mycket, mycket mer. Vill du utforska  
mer av Vings värld så hittar du den i sin fulla prakt på Ving.se

Charterresor
Det enklaste, bekvämaste och oftast det billi
gaste sättet att resa. Allt är färdigpaketerat 
med flyg och hotell och på många resmål vän
tar våra Vingvärdar med goda råd och tips.

Cityresor
Världens mest intressanta storstäder och se
värdheter! Här väljer du själv när du vill resa 
och hur länge du vill stanna.

Reguljära paketresor
Valet för dig som vill resa på egen hand och 
bestämma allt själv. Du väljer själv avresedag, 
reslängd, resmål, hotell, upplevelser etc.

Tågresor
Låt själva resan bli en del av äventyret! Med vår 
tågcharter kan du välja bland flera av kontinen
tens vackraste resmål och se fram emot en 
resa genom Europas kontrastrika landskap. 

Skidresor
Enkelt, bekvämt och tryggt. I Alperna erbju
der vi många av världens mest älskade skid
paradis, med bra hotell, alpinvärdar och bok
ning av liftkort hemifrån. 

Golfresor
Ving är Skandinaviens största golfrese arran
gör med över 30 års erfarenhet av golfresor. 
Hos oss får du alltid garanterade starttider 
och direktflyg från flera avreseorter.

Endast flyg
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! 

Endast hotell
Vill du enbart boka hotell? Vi kan erbjuda 
drygt 2 000 stycken över hela världen, till rik
tigt förmånliga priser. Allt från femstjärniga 
lyxhotell till enklare bungalows.

Kryssningar
Högklassiga kryssningar där det mesta ingår  
i priset: mat, nöjen, aktiviteter, service och 
underhållning. Ett suveränt sätt att resa när 
du vill uppleva mycket på kort tid.

Långsemester
4, 8, 10 eller ända upp till 20 veckor! Välj ur 
marknadens största och bästa utbud. Trev
ligast bor du på Sunwing Resort. Här är det 
lätt att leva ett aktivt liv nära havet.

Grupp & Konferens
Inte dyrare – bara roligare. Ving är Skandina
viens mest erfarna arrangör av grupp och 
konferensresor utomlands. 

Rundresor
Vings rundresor erbjuder något utöver det van
liga, men är ändå enkla att uppleva. Våra rese
ledare kan sina resmål och är äventyrslystna 
och entusiastiska – precis som våra gäster. 
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Aruba

Bulgarien
Albena, Balchik, Golden 
Sands, Nessebar, Sunny 
Beach

Curaçao

Cypern
Ayia Napa, Fig Tree Bay/ 
Protaras, Larnaca, Limassol 

Dominikanska  
republiken
Bahia de Maimon,  
Cabarete, Costa Dorada, 
Playa Dorada  

Egypten
El Gouna, Hurghada, Luxor,  
Makadi Bay, Nilenkryssning, 
Sharm el Sheikh, Soma Bay

Gambia

Grekland
Kalymnos
Karpathos
Kos
Kreta
Agia Marina , Aghios 
Nikolaos, Balí, Gerani, 
Hersonissos, Kalives,  
Kato Daratso, Kolimbari, 
Kato Stalos/Kalamaki, 
Makrigialos, Maleme, 
Platanias, Rethymnon 
Lefkas
Agios Nikitas, Nidri

 
Paleros
Parga
Rhodos
Faliraki, Kallithea, Lindos, 
Pefkos, Rhodos stad,  
Rhodos västkust 
Samos 
Skiathos
Skopelos
Thassos
Potos, Thassos stad
Tilos

Indien
Norra Goa,  
Panaji

Indonesien
Bali
Kuta Beach, Nusa Dua, 
Sanur, Ubud 

Italien
Positano,  Sorrento, 
Venedig

Kambodja
Angkor, Phnom Penh,  
Rundresa Kambodja,   
Sihanoukville

Kenya   
Mombasa, Nairobi

Kroatien
Baska Voda, Brela, Gradac, 
Hvar/Jelsa, Opatija, Poreç, 
Punta Verudela, Rovinj, 
Split, Vrsar

 
 
Kuba   
Havanna, Varadero

Malaysia
Borneo, Kuala Lumpur,  
Langkawi, Penang

Maldiverna

Marocko
Agadir, Essaouira,  
Marrakech

Mauritius

Mexiko
Playa del Carmen , Tulum  

Portugal
Lissabon, Cascais, Estoril
Madeira
Funchal, Prazeres,  
Ponta do Sol

Spanien
Costa del Sol
Benalmadena, Marbella,
Torremolinos, Torrox Costa
Fuerteventura
Corralejo, Jandía 
Gran Canaria
Amadores, Arguineguín,
Las Palmas, Maspalomas,  
Playa Meloneras, Playa 
del Cura, Playa del Inglés, 
Puerto de Mogan, Puerto 
Rico, San Agustín
La Gomera   

Teneriffa
Guía de Isora, Los 
Cristianos, Playa de las 
Américas, Puerto de la 
Cruz, Playa Paraiso, San 
Miguel de Abona, Vilaflor 
Mallorca
Alcudia, Banyalbufar/ 
Estellencs, Cala Bona, Cala 
d’Or, Cala Mayor, Cala 
Mesquida, Cala Millor, Cala 
Ratjada,  Cala San Vicente,  
Ca’n  Picafort, Deiá, Illetas, 
Palma Nova/Magaluf, 
Palma stad, Playa de Palma, 
Port de Andratx, Puerto 
Pollensa, Puerto de Sóller, 
Santa Ponsa 

Sri Lanka
Negombo, Galle,  
Hikkaduwa

Sydafrika
Durban, George, Johannes
burg, Kapstaden, Knysna,  
Krugerparken, Plettenberg, 
Port Elizabeth, Winelands  

Tanzania  
Zanzibar

Thailand
Phuket
Bangtao  Bay, Kamala, 
Karon, Kata, Khao Lak, Koh 
Yao Noi, Nai Yang  Beach, 
Patong, Rawai, Surin 
Krabi & Trang
Ao Nang, Klong Muang, Koh 

Jum, Koh Klang, Koh Lanta, 
Koh Mook, Koh Ngai, Koh 
Phi Phi, Trang, Railay  
 
Centrala och norra 
Thailand
Bangkok, ChaAm/Hua Hin, 
Koh Chang, Koh Kood, Koh 
Nang Yuan,  Koh Phangan 
Koh Samet, Koh Samui, Koh 
Tao, Rayong Beach
 
Tunisien
Hammamet,  Port el  
Kantaoui, Sousse 

Turkiet
Alanya, Akseki, Antalya,  
Beldibi, Belek, Camyuva, 
Kemer, Side 
 
USA
Florida
Clearwater Beach, Fort 
Lauderdale, Fort Myers, Key 
West, Lauderdale by the 
Sea, Miami Beach, Orlando 
Mer USA  
Boston, Chicago, Las Vegas, 
Los Angeles, New York, San 
Francisco, Washington DC

Vietnam
Hanoi, Nha Trang, Phan 
Thiet, Phu Quoc Island

Läs mer om våra resmål på Ving.se

Mer än  
200 resmål  
i 30 länder

Cityresor
Amsterdam, Aten, Barcelona, 
Berlin, Bryssel, Budapest, Can
nes, Dublin, Edinburgh, Florens, 
Glasgow, Istanbul, Köpenhamn, 
Lissabon, London, Madrid, 
Manchester, Milano, New York, 
Nice, Tallinn, Paris/ Disneyland 
Resort Paris, Palma stad, Peking, 
Porto, Prag, Reykjavik, Riga, Rom, 
Venedig, Vilnius och Wien

Golfresor
Costa del Sol, Egypten, Fuerteven
tura, Gran Canaria, Irland, Kreta, 
Mallorca, Marocko, Mauritius, 
PortAventura, Portugal, Teneriffa, 
Thailand, Tunisien och Turkiet

Skidresor 
Frankrike  
Serre Chevalier, Val Thorens
Italien 
Canazei , Cervinia, Gressoney, 
Livigno, Sestriere  
Österrike  
St Anton  

Tågresor
Italien
Venedig, Comosjön,  
Gardasjön
Ungern 
Budapest, Balatonsjön/Siofok 
Österrike 
Schüttdorf/Zell am See
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Varifrån vill 
du flyga?
Med Ving kan du flyga direkt till solen från  
20 svenska avreseorter samt från Kastrup  
i Köpenhamn. Vilken passar dig bäst?  
På Ving.se/avreseflygplatser kan du se  
när vi flyger från just din flygplats.

Kiruna

Luleå

Skellefteå

Umeå

Sundsvall

Östersund

Borlänge

Karlstad
Örebro

Stockholm Arlanda

Göteborg Landvetter

Jönköping

Norrköping
Nyköping Skavsta

Visby

Malmö Malmö Airport

Ronneby

Kalmar
Växjö

Halmstad

Gran 
Canaria 
utan barn
Avkopplande chartersemester för vuxna

Kryssning på Nilen

Golfresor för alla smaker

Budgetsemester – 
så prispressar du din resa

nästa nummer
ute september 2010

prenumerera på vinGs värld
Vill du vara säker på att få kommande nummer av Vings värld?  
Gå in på Ving.se/prenumerera och anmäl dig – gratis!

➜Köpenhamn Kastrup





På Ving.se hittar du alltid  
våra bästa priser och mycket mer:
Hotell – botanisera bland hela vårt hotellutbud. 
lågpriskalender – hitta den billigaste resan. 
Filmer – se Vings resmål med egna ögon. 
reseguider – lär dig allt om resmålet. 
Bilguider – planera den perfekta utflykten.
CHatt – ställ dina frågor direkt till våra reseexperter.
gästernas restips – inspireras av andra gästers berättelser.
gästernas Betyg – se vad andra tyckte om hotell och resmål.


