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VINGS VÄRLD
¡Viva España!
I år lanserar vi på Ving en stor nyhet: resor till Costa de Almeria 
i spanska Andalusien. Området i Spaniens sydöstra hörn är inte 
bara Spaniens varmaste region, det är även känt för att vara in
spelningsplats för Sergio Leones spaghettiwesterns med Clint 
Eastwood. Det var också här som John Lennon skrev klassikern 
Strawberry Fields Forever 1966. Men framför allt är det ett fan
tastiskt ställe att semestra på, något som inte minst spanjorerna 
själva upptäckt. 

FÖR MIG  KÄNNS ALMERIA  lite som att resa ”back to the roots”,  
eftersom det var i Spanien jag började min karriär i resebran
schen som Vingvärd för 32 år sedan. Historiskt sett har Ving haft 
ganska mycket trafik till det spanska fastlandet, även om de 
spanska öarna tagit över mer och mer genom åren. Därför är det 
väldigt kul för en gammal räv som mig att se att vår ”comeback” 
verkar gå hem hos publiken. Så fort vi släppte upp resorna till 
försäljning så var bokningstakten överraskande hög, såväl från 
Stockholm som från Göteborg och Köpenhamn. Dessutom, med 
tanke på den senaste tidens ökade efterfrågan på våra resor till 
Costa del Sol, Costa Blanca, Madrid och Barcelona, så känns det 
verkligen som man kan tala om en revival för det spanska fast
landet!

OCH DE SOM LYCKATS  lägga vantarna på en resa lär inte bli be
svikna. Spanien levererar alltid när det gäller service, kvalitet 
och – inte minst – god mat och dryck till bra priser. Och just fast
landet är särskilt bra när det gäller det sistnämnda. Där spanjo
rerna själva semestrar hålls i regel båda pris och kvalitet på en 
bra nivå. Missa inte vårt reportage från Almeria på sidan 12 i det
ta nummer av Vings värld. Trevlig läsning!

EU Ecolabel : PL/028/005
Använt papper bör samlas in 

och återvinnas.
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tapas i topp

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

Fotbollsspelaren Cristiano Ronaldo 
betraktas närmast som en gud i sitt hem-
land Portugal, inte minst på Madeira där 
han föddes. Bland annat har han fått en 
bronsstaty och ett hotell uppkallat efter 
sig. Efter EM-guldet 2016 är det nu klart 
att även öns flygplats ska få hans namn. 
Det nya namnet blir Madeira Cristiano 
Ronaldo Airport.

ronaldo 

Nära 4 av 10 personer (36 procent) tycker 
att god mat är en viktig del av solsemes-
tern, och de lokala maträtterna är svens-
karnas favoriter. Mest populärt är tapas 
(42 %) följt av grillad färsk fisk, skaldjur 
och grekisk tzatziki. Allt enligt de 5 468 
personer som svarade på Vings resepanel. 

mycket packning?
Vet du med dig att du kommer resa med mycket pack-
ning? Då kan det vara bra att veta att den tillåtna 
bagagevikten skiljer sig mellan olika flygbolag. Väljer 
du Qatar eller Emirates kan du vara lugn, där ingår 
upp till 30 kg bagage – plus handbagage. Nästan 
lika generöst är det när du reser med Vings flygbolag 
Thomas Cook Airlines till Sunwing eller Sunprime, 
då ingår totalt 30 kg varav max 6 kg handbagage.

ring och surfa på resan 
Vill du kunna ringa och surfa med mobilen även på semestern? Då ska 
du testa MobiTrotter, en ny app som är skräddarsydd för utlandsrese-
närer. Med MobiTrotter kan du ringa, ta emot samtal och surfa som om 
du var hemma. Du ringer gratissamtal via internet eller sparar upp till 
95 % jämfört med vanliga internationella 
samtalspriser. Och du nås på ditt vanliga 
nummer. Läs mer på Ving.se/mobitrotter.

billig 
shopping 
i london
Shoppingsugen? Då ska 
du ta en sväng till London. 
Efter Brexit har pundet 
gjort en rejäl dykning i 
värde jämfört med andra 
valutor, vilket gör det ex-
tra billigt för oss svenskar 
att shoppa i den brittiska 
huvudstaden. 

FLYG TILL

�� kg
©Disney

STAR WARS PÅ 
DISNEYLAND® 
PARIS
Gillar du Star Wars? Då rekommenderar 
vi att du snarast beger dig till Disneyland®

Paris. Mellan den 14 januari och den 26 
mars kommer nämligen de berömda 
figurerna från Star Wars på besök i den 
magiska nöjesparken. Så spänn fast säker-
hetsbältet och gör dig redo att resa till en 
galax långt, långt borta. May the Force be 
with you. Mer info på Ving.se/disney.
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S O L S E M E S T E R 
M E D  S M Å B A R N

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

Med en ny familjemedlem i huset dyker 
plötsligt nya frågor upp när det börjar bli dags att planera 

semestern. När är barnet tillräckligt stort för att flyga? 
Kan vi värma välling på hotellrummet? Kan man 

köpa blöjor i Medelhavsområdet?

Flipp eller flopp?
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T   idpunkten då du känner dig 
redo för en utlandsresa med 
ditt barn är naturligtvis myck-
et individuell. Vissa kan inte 

ens tänka tanken att lämna huset de 
första sex månaderna, medan andra 
gärna bjuder med hela släkten på en 
resa för att alla ska få lära känna den 
nya familjemedlemmen, säger Elisabeth 
Larsen-Vonstett, som jobbar på Ving och 
själv är tvåbarnsmamma. Själv har hon 
tagit med sina två barn på utlandssemes-
ter från att de var några månader gamla.
 – Det kräver förstås lite mer plane-
ring jämfört med att vara hemma, men 
för vår familj var det enbart positivt. 
Det var andra som skötte städning och 
matlagning, och vi fick mycket tid för 
varandra, berättar hon.

D E T  F I N N S  D E S S U T O M  hotell som är speci-
ellt anpassade för dig som reser med små 
och stora barn. Sunwing-hotellen har 
under 50 års tid anpassats ner i minsta 
detalj för att säkerställa att familjer som 
reser ska få en så avslappnad och lyckad 
semester som möjligt. Här har de tänkt 
på allt – så att du (nästan) slipper tänka 
överhuvudtaget!

Glada barn 
   = glada föräldrar

– Det bästa med Sunwing är utbudet av 
lägenheter som är anpassade för familjer 
med barn i olika åldrar. Om du reser med 
spädbarn så är Happy Baby-lägenheter 
guld värda, tipsar Elisabeth. De är ut-
rustade med det mesta barnet behöver: 
barnstol, spjälsäng, sulkyvagn, badbalja, 
blöjhink, babysitter och skötbord – för 
att nämna några exempel. Lägenheterna 

T

”Om du reser med 
  spädbarn så är 
Happy Baby-lägenheter 
     guld värda.” 
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”Du slipper lång väntetid 
  på flygplatsen och 
     kan traska rakt förbi        
incheckningskön.”

är dessutom utrustade med kyl-
skåp, kokplattor, mikrovågsugn 
och vattenkokare. Blöjor, gröt och 
annan mat kan du köpa i hotellets 
egen Mini Market.
 – De flesta Happy Baby-lägen-
heter ligger i markplan och har 
inhägnad terrass med svalkande 
skuggområden. Helt perfekt när 
du vill sola medan barnet har det 
skönt i skuggan, säger Elisabeth. 

D E T  Ä R  I N T E  H E L L E R  L Å N G T  till barn-
poolen som aldrig är djupare än 
40 cm. Ovanför poolen finns ett 
solskydd som skyddar små kropp-
ar från solen.

Easy Travel
Kronan på verket är Easy Travel! 
Du vet den där härliga känslan 
av semesterlyx? Den känslan är 
sällan mer frånvarande än när du 
måste stå med en skrikande bebis 
och svettas i incheckningskön på 
flygplatsen.
 – När du bor på Sunwing ingår 
Easy Travel i priset, vilket innebär 
att du kan checka in ditt bagage 
på hotellet innan du åker till flyg-
platsen. Du slipper lång väntetid 
på flygplatsen och kan traska rakt 
förbi incheckningskön. Det är lyx, 
även för oss som inte längre reser 
med små barn, skrattar Elisabeth.

HAPPY BABY-LÄGENHET PÅ SUNWING

SKYDDAD POOL FÖR DOM MINDRE BARNENMINI MARKET FINNS PÅ ALLA SUNWING
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Många människor oroar nog 
i onödan för att flyga med 
små barn. På charterflyg 
finns det i regel många 

barnfamiljer ombord, och det går of-
tast mycket bra, säger Christina Tokle, 
som har arbetat som flygvärdinna på 
Thomas Cook Airlines sedan 1997.

H O N  M E N A R  T I L L  O C H  M E D  A T T  det kan 
vara lättare att flyga med en bebis än 
med äldre barn, just därför att de är så 
små att de inte har lärt sig att gå – och 
för att de sover mycket. Den största 
skräcken för många är nog att barnet 
ska gråta hela vägen.
 – Och vid enstaka tillfällen hän-
der det. Men det brukar gå alldeles 
utmärkt ändå, även om det inte är 
drömscenariot. De flesta har stor 
förståelse för att det kan hända och 
känner med föräldrarna i det läget, 
lugnar Tokle.
 – Det medpassagerare ogillar mest 
är nog barn som springer okontrolle-
rat i mittgången. Att byta blöja i sätet 
är inte heller så populärt, påpekar hon.

Planering och packning
För att göra flygresan så smidig som 
möjligt är det två saker som gäller: 
förberedelser och tålamod. Om du vet 
att du har packat det du behöver, och 

är förberedd på de utmaningar som 
kan dyka upp längs vägen, är det 
lättare att slappna av – både för dig 
och för dina barn.
 – Det är klokt att amma eller ge 
nappflaska under start och landning, 
det kan minska eventuellt obehag 
som kan uppstå om de små får lock 
för öronen. 

N Ä S S P R A Y  fungerar bra för lite äldre 
barn. Försök att följa dina vanliga 
läggningsrutiner när du reser. Det 
kan hjälpa ditt barn att somna om-
bord så att de kommer fram utvilade, 
förklarar Christina.

P Å  T H O M A S  C O O K  A I R L I N E S  kan kabin-
personalen värma både barnmat och 
nappflaskor ombord, och du kan även 
få varmvatten till grötpulver. Du får 
dessutom alltid en burk barnmat och 
en banan, men om barnet är för litet, 
eller kräset, kan det vara bra att ta 
med mat själv.
 – Det kan vara en bra idé att ta med 
snacks såsom kex, russin eller frukt 
till barn som är tillräckligt stora för 
att äta sånt. Många har gått upp tidigt 
och kanske rest en bit redan innan 
flygets avgång. Lågt blodsocker leder 
som bekant till otåliga barn, säger 
Christina med leende. L Ä S  M E R  P Å :  V I N G. S E / X X X X X X X

Så gör du 
FLYGRESAN
TILL EN LEK

har nästan 20 års erfaren-
het som flygvärdinna på 
Thomas Cook Airlines. 
Hon menar att många 
oroar sig i onödan för 
att flyga med barn. 
– I de allra flesta fall går det 
mycket bra, berättar hon. 

Christina Tokle

• Blöjor och våtservetter.
• Haklapp.
• Extra napp.
• Minst ett extra ombyte till barnet.
• Ett extra ombyte till föräldrarna.
• En liten kudde kan vara bra 
 att vila på.
• Mat (gröt, barnmat, mjölkpulver,  
 frukt eller annat barnet äter).
 

Christinas packnings-
tips till handbagaget:

Många av oss tvekar inför att flyga med 
små barn, särskilt för första gången. 
Kan besättningen värma barnmat ombord? 
Finns det skötbord på toaletterna? 
Tänk om barnet skriker hela vägen?
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risk för hepatit!

Hepatit A och B är allvarliga leverinfektioner som finns i stora 
delar av världen, även här i Europa.
Hepatit A smittar via mat, dryck och dålig handhygien. Trots att du är försiktig,  
kan det vara svårt att undvika risk för smitta. Hepatit B överförs via blod och 
andra kroppsvätskor. Det finns risk att smittas i situationer du själv inte kan  
råda över, till exempel olyckor.

Vaccinera dig mot hepatit A och B, så är du skyddad.  
Och gör det 4 veckor innan resan!
Vill du veta mer, kontakta en vaccinationsmottagning. 

Informationen är förhandsgranskad och godkänd av IGM.
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Signature är namnet på våra noggrant utvalda, extra lyxiga 
5-vingade hotell. Och nu utökas Signature-familjen med ett riktigt 
drömhotell på Maldiverna. Baros Maldives ligger på en underbar 
liten ö med samma namn. Här väntar kritvita stränder, kristallklart 
dykvatten, mat i världsklass och lyxigt boende. Här kan du vakna 
upp, slänga på dig cyklopet och kasta dig rakt ut till revet för lite 
morgonsnorkling. Villa med egen pool? Inga problem. Läs mer på 
Ving.se/baros.

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

Succé för Casa Cook
Är du en av dem som blivit förälskad i vårt 
nya trendiga koncepthotell Casa Cook på 
Rhodos? Du är inte ensam. Mängder av väl-
renommerade design- och resemagasin 
världen över, som Wallpaper, Vogue och 
Condé Nast Traveller, har hyllat det coola 
konceptet. Vi jobbar nu hårt på att kunna 
lansera flera Casa Cook-hotell. Håll utkik 
på Ving.se.

Lyxig hotellnyhet 
på Maldiverna Psst... Får vi tipsa om ett av våra favorithotell 

i Spanien? Sol House Aloha i Torremolinos på 
Costa del Sol är ett snyggt och modernt inrett 
hotell med lite Sunprime-känsla (även om 
barnfamiljer också är hjärtligt välkomna här). 
Hotellet har ett perfekt läge vid strandprome-
naden i Torremolinos, och på stranden finns 
hotellets egen beach club. Det ryktas även om 
att de gör riktigt bra gin & tonic... Läs mer på 
Ving.se/aloha.

Hotelltips 
i Torremolinos

Ansiktslyftning 
på Sunwing

 Goda nyheter för alla Sunwing-
vänner! Inför sommaren renoverar 
vi alla Royal Family-lägenheter 
och alla Happy Baby-lägenheter 
på Sunwing Cala Bona Beach. 
Dessutom kommer vi att lansera 
nya Lollo & Bernie-sviter. 
Välkommen till Mallorca!

FÄRSK 
FRUKT ÄR
VIKTIGAST

Frukosten är en viktig del 
av semestern, och allra vik-
tigast är färsk frukt och kaffe. 
Allt enligt Vings undersökning 
Resepanelen där 5 468 resein-
tresserade konsumenter svarat 
på frågor om sina semester-
vanor. Topp 5 över vad som 
är viktigast på frukostbuffén 
såg ut så här:

1. Färsk frukt 
2. Kaffe 
3. Ägg och bacon 
4. Färskpressad juice 
5. Yoghurt och müsli 
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T E X T :  B J Ö R N  U N E     
F O T O :  V I K T O R  W E D E L L 

ALMERIA
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Det är 35 grader varmt och jag traskar omkring 
i provins huvudstaden Almeria med blandade 
känslor. I stort sett varenda affär, vartenda 
museum, och till och med den tusenåriga moriska 

borgen Alcazaba högt uppe på klippan har stängt för siesta, 
vilket innebär att jag måste fördriva ett par timmar innan 
jag kan se det jag kom hit för att se. Men i Almeria är siestan 
helig. Turisterna får vänta. Jag har full respekt för att man 
vill sova bort dagens varmaste timmar. Och jag uppskattar 

att det är spanjorerna som sätter takten i Almeria, inte 
turisterna. Men det är opraktiskt, om man är en turist. Jag 
slår mig ner på ett café och beställer in en kall öl medan jag 
betraktar det folkliv som håller sig på benen trots hettan. 

N Å G R A  T I M M A R  S E N A R E  har det blivit några grader svalare. 
Jag står högt uppe på Alcazabas murar och fyller kameran 
med utsikten över staden. Rätt nedanför mig ligger den lite 
luggslitna stadsdelen La Chanca, vars färgglada hus 

Almeria, i sydöstra Spanien, är en nyhet till sommaren 2017.  
Vings svårflörtade skribent åkte dit för att skriva en reserapport  

om staden där man tvättar getost i rödvin, spelar in filmer med  
Clint Eastwood och badar vid kilometerlånga stränder.

D

ALMERIAS FÄSTNING, ALCAZABA

ALMERIA STAD
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kräver noggrann inställning av kameran för att verkligen  
komma till sin rätt. Lite längre bort dåsar den robusta 
katedralen från 1500-talet i solgasset, och ännu längre 
bort skymtar trädallén längs Av. Federico Garcia Lorca, i 
övergången från stadens äldre kvarter till de nyare stads-
delarna som förlorar sig långt bort i soldiset. Utsikten och 
den svalkande brisen gör det lätt att dröja kvar en stund, och 
solen har börjat gå ner innan jag traskar längs de slitna sten-
trapporna ner mot staden för att leta reda på en jamoneria, 
alltså en spansk delikatessbutik. 35 euro senare väntar jag 
på bussen tillbaka till Roquetas de Mar. Påsen i min hand är 
behagligt tung av spansk skinka i olika varianter, en Rioja, 
getost tvättad i rödvin och lite annat smått och gott, som 
sardiner och några korvar. 

R O Q U E T A S  D E  M A R  är en badort med en lång strand och en 
kort historia. Precis som så många andra orter längs den 
spanska sydkusten byggde man hotell längs den milslånga 

stranden när chartern tog fart under 60- och 70-talen, men 
eftersom Almeria ligger lite vid sidan av allfarvägarna gick 
det aldrig överstyr. Det känns fortfarande ganska småska-
ligt och intimt, i alla fall jämfört med till exempel Malaga 
eller Marbella. Längs med strandpromenaden turas låga 
bungalows och blomstrande trädgårdar om med lite högre 
hotell, och de försäljare som lagt upp sina varor till beskådan 
lämnar dig i fred om du inte är intresserad. Det hotell där jag 
bor – Zoraida – är ett av de största i området med sina 800 
rum, men det dröjer inte många kvällar innan damen som 
lägger upp nystekt svärdfisk i hotellrestaurangen ger mig ett 
extra leende eftersom vi känner igen varandra. Jag känner 
mig både välkommen och lite grann omhändertagen. 

A V  O L I K A  S K Ä L  B R U K A R  det inte bli av att jag badar när jag 
är ute på jobb, men stranden här i Roquetas de Mar går 
inte att motstå. Innan solen gått upp går jag ner till havet, 
där jag sitter en stund och ser solen sakta höja sig upp över 

”– Innan solen gått upp går jag ner till havet, där jag sitter  
en lång stund och ser solen sakta höja sig upp över horisonten.” 

STRANDEN I ROQUETAS DE MAR
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horisonten. Långt borta är en man ute och rastar hunden, 
vågorna skvalpar lojt i strandkanten och ett litet stycke ut 
har tärnorna spanat in ett stim med småfisk som de dyker 
efter med gälla skrik. Havet är ljummet och jag blir liggande 
en lång stund innan jag lite motvilligt kliver upp och går 
till baka till hotellet för att äta frukost. Trots att stranden 
var i det närmaste folktom har poollivet kommit igång, och 
badvakternas visselpipor skär genom luften när de med 
energiska gester håller ordning på badande barn som blivit 
lite för entusiastiska av vattenlandets alla möjligheter. 

Efter frukost serveras spaghettiwestern. En knapp 
timme i bil längs vägen som leder rätt upp i bergen tar mig 
till Oasys Mini Hollywood. I dag är det ett slags temapark, 
men på sextio- och sjuttiotalen var det en av de mest 
populära inspelningsplatserna för just spaghettiwesterns.  
”För en handfull dollar”-trilogin med Clint Eastwood och  
”Once upon a time in the West” med Claudia Cardinale är 
bara några exempel på klassiker som spelades in här. 

A L M E R I A - T I P S

Almeria
Almeria, provinshuvudstaden, 
med en härlig saluhall, en impo-
nerande fästning med strålande 
utsikt över staden, och äldre 
kvarter med mysiga gränder och 
spännande restauranger. 

Oasys Mini Hollywood
Oasys Mini Hollywood – före 
detta inspelningsplats för en rad 
filmklassiker, men numera en 
charmig temapark med massor 
av gott humör.

Alhambra och Generalife
Alhambra och Generalife, mo-
rernas palats och lustträdgårdar 
vid staden Granada. Överväl-
digande vackert, detaljrikt och 
enormt stort.

Sierra Nevada 
Sierra Nevada – bergskedjan 
som löper parallellt med Andalu-
siens kust och når upp till 3478 
meter över havet. En dagsutflykt 
bjuder på klar bergsluft, vackra 
byar och magnifika vyer.

Missa inte
ALHAMBRA MED SIERRA NEVADA I BAKGRUNDEN
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Området norr om Almeria – Las Tabernas – är nämligen 
Europas enda äkta öken, och här byggde man upp en 
komplett westernstad, med saloon, begravnings-
entreprenör, ponnyexpress och massor av damm. Två 
gånger om dagen, klockan tolv och klockan fem, rider 
banditerna in i staden och blir skjutna av sheriffen i en 
halsbrytande föreställning med stuntmän, hästar och 
massor av pang-pang. 

Å K E R  M A N  Ö S T E R U T  från Almeria kommer man snart fram 
till El Toyo, ett ännu yngre resmål än Roquetas de Mar, med 
bara ett tiotal år på nacken. Jag nosar omkring en stund, 
ser på hotellen, kollar stranden och känner av stämningen. 
Det är som jag trodde, El Toyo passar perfekt om man vill 
koppla av på hotellet, bre ut sig på stranden och kanske spela 
sina arton på golfbanan som ligger mer eller mindre vägg i 
vägg med hotellen. Att man sedan kan hoppa på bussen och 
vara inne i Almeria på mindre än en halvtimme är ett stort 

plus. Inom cykelavstånd ligger också naturreservatet Cabo 
de Gata, med ett dussintal små stränder, fågelrika saltsjöar, 
vandringsleder och små byar som verkar gjorda för en lunch 
i skuggan av bougainvillea. På vägen tillbaka till Roquetas de 
Mar stannar jag till vid vägkanten för att gå ut och beundra 
ökenlandskapet; torrt, tidlöst och fullständigt orört. Det är 
nästan så jag kan höra de spanska gitarrerna och en häst som 
gnäggar på avstånd, innan Clintan långsamt rider in i synfältet.  

D E T  B L I R  S Å  S M Å N I N G O M  dags att packa väskan och åka 
tillbaka till ett regnigt och småruggigt Sverige. I bagaget 
har jag skinka, en flaska vin, getost och en reserapport som 
definitivt drar åt det ljusa hållet. Det finns liksom ingenting 
att kritisera i Almeria. Turisterna har inte tagit över, priser-
na är rimliga, stränderna är både rymliga och rena, och det 
finns massor att göra som omväxling till stranden. Jag har 
en känsla av att jag kommer tillbaka hit, tillsammans med 
familjen.

OASYS MINI HOLLYWOOD

”– Jag har en känsla av att jag kommer  
tillbaka hit, tillsammans med familjen” 
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almeria
VÅRA RESMÅL

L Ä S  M E R  P Å :  V I N G. S E / S P A N I E N / A L M E R I A
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F A K T A
Ving flyger till Almeria från Stockholm, 
Göteborg och Köpenhamn under tiden 
maj-oktober. Flygtiden är ca 3,5 timmar 
från Stockholm. Transfertid från flygplat-
sen till Roquetas de Mar är ca en timme, 
till Aguadulce ca 45 minuter och till El 
Toyo ca 20 minuter.

Priserna i Almeria är generellt lägre än 
på till exempel Mallorca. En utmärkt 
middag med tapas och vin är inte svår 
att hitta för 20 euro per person. Buss från 
El Toyo och Aguadulce in till Almeria 
kostar drygt en euro, och från Roquetas 
de Mar knappt 2 euro. De flesta snabb-
köp, även de mindre, har en manuell disk 
där fem euro räcker till en picknicklunch 
på stranden. 

R O Q U E T A S  D E  M A R 
Roquetas de Mar har en flera kilometer 
lång strand, en bra golfbana och ligger 
mindre än en timme med buss från Alme-
ria. Längs med gatorna Av. Mediterraneo 
och Av. De Playa Serena finns gott om 
restauranger, tapasbarer och caféer. 
Här finns ett livligt folkliv med både 
bofasta och turister, och vill man se mer 
av Andalusien finns det flera utflykter att 
välja bland.

E L  T O Y O
Även El Toyo har en flera kilometer lång 
strand och en golfbana som ligger allde-
les bakom hotellen. El Toyo ligger inom 
cykelavstånd från naturreservatet Cabo 
del Gata, och bussar går flera gånger i 
timmen in till Almeria. I El Toyo tillbringar 
man största delen av semestern på stran-
den och hotellet, men det finns gott om 
utflykter, både arrangerade och på egen 
hand, om man vill ha lite omväxling.

A G U A D U L C E  
Aguadulce, som ligger mellan Roquetas 
de Mar och Almeria, är en mindre ort 
med en skön och lite sydfransk stämning. 
I strandens norra ände ligger en välskött 
marina och längre upp från stranden 
väntar lokal spansk vardag, med folkliv, 
restauranger och butiker. Vill man ta sig 
in till Almeria tar det bara en halvtimme 
med buss.
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AKTUELLT HOS VING

Guld till Zlatan?

SÄG HEJ TILL 
MALLORCAS 

LILLASYSTER!
Från och med i år erbjuder Ving 
resor till Mallorcas lillasyster Me-
norca. Menorca är den näst störs-
ta av de baleariska öarna och på 
ön finns flera stora naturreservat, 
vilket gör att stora hotellkomplex 
och turistorter inte alls är lika van-
ligt som på grannön Mallorca. 
Läs mer på Ving.se/menorca.

Snart är våren här, och det inne-
bär att det är dags för den spän-
nande upplösningen i världens 
bästa fotbollsligor. Du vet väl att 
Ving erbjuder prisvärda fotbolls-
paket till flera av de största lagen 
i Premier League och La Liga? 
Missa inte chansen att se Zlatan 
och de andra göra upp om gul-
det. Boka på Ving.se/fotboll.

Är du en av dem som testat 
ICAs matkasse för familjer? 
Då vet du att allas våra fa-
voritmaskotar Lollo & Bernie 
är med och bidrar med tips 
och tricks till de allra yngsta 
kockarna i familjen. De bju-
der även på två pyssel varje 
vecka, som ger barnen ett 
perfekt tidsfördriv medan de 
vuxna lagar mat. Läs mer på 
ICA.se/ving.

Sunwings 
mästerkockar

MERA VIETNAM

Andalusiska sevärdheter, drömkryssningar och nya resmål i Vietnam. Vår värld är 
stor och mycket händer på våra hotell och resmål. Här är lite av vad som är på gång just nu.

Ny drömkryssning 
från Maldiverna

Drömmer du om att uppleva paradisstränderna på 
Maldiverna, det tropiska klimatet i Sri Lanka eller 
kanske myllret och dofterna i Mumbai? Nu kan du 
göra allt det – på en och samma resa! På Vings 
nya kryssning besöker du sex olika resmål i tre 
länder. Fartyget heter Costa neoClassica och är 
ett elegant mindre fartyg som passar vuxna som 
reser utan barn. Läs mer på Ving.se/kryssningar.

RUNDRESA 
I ANDALUSIEN

I sommar lanseras ett nytt resmål i Vings värld – 
Almeria. Läget i Andalusien, i Spaniens sydöstra 
hörn, ger ett härligt varmt klimat och massor av 
spännande utflyktsmöjligheter. För dig som vill 
få ut maximalt av besöket presenterar vi nu en 
spännande rundresa i området. Den veckolånga 
rundresan tar dig bland annat till Alhambra, 
Sevilla, Sierra Nevada och mycket mer. Mer 
info finns på Ving.se/spanien/rundresa.

Till kommande vinter fortsätter 
vi vår satsning på Vietnam. 
Bland annat utökar vi vår flyg-
kapacitet med Vings eget 
flygbolag, Thomas Cook 
Airlines, och så lanserar vi 
flera nya resmål. Har du ännu 
inte upptäckt denna pärla 
i Sydostasien är det hög tid 
nu. Läs mer i nästa nummer 
av Vings värld, och på 
Ving.se/vietnam.

personer deltog i somras i någon av de 
gruppträningar vi höll på våra Sunwing och 

Sunprime-hotell. Populärast var Water 
Aerobics, Water Circuit och Yoga. 

83 487  
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Ett nytt Ocean Beach Club 
växer fram på Cypern

är Creative Director på den 
strategiska designbyrån BAS, och 
ansvarig för designen av Vings 
nya Ocean Beach Club på Cypern. 

 

Marie Wollbeck

BILDEN ÄR EN ILLUSTRATION
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O.B.C.
Ett nytt Ocean Beach Club 

växer fram på Cypern
T E X T :  M A R I E  W O L L B E C K     F O T O :  V I N G S  B I L D A R K I V

I L L U S T R A T I O N :  B A S
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Cypern igen alltså. Precis framför havet bredvid 
Sunwing låg tomten som vi spanat på redan för 
fem år sedan. Det var just efter att det första 
Ocean Beach Club slagit upp portarna på Kreta. 

Läget på Cypern är så perfekt för ett O.B.C. och det har 
legat och väntat på oss. Några år har gått och vad har 
hänt sen sist?

J O ,  N Ä R  O . B . C .  P Å  K R E T A  Ö P P N A D E ,  blev det fullbokat, över-
svämmade instagram, älskades av bloggare och fick fantas-
tiskt betyg från alla gäster. Gästerna pratade lyriskt om sina 
semesterupplevelser, barn har ätit chokladglass i de vita 
sofforna, matborden har flyttats ihop för att nya vänner ska 
få plats, solbrännor har jämförts, det har yogats på gymmet 
och det har snorklats i poolen. Höll på att stava fel på poolen 
och kom att tänka på alla lastbilar som fastnat i just Polen 
med inredningen innan den öppningen. Det var lite mer 
spänning än vi behövde just då men det blev en historia 
vi nu skrattar gott åt.

”Vad väntade vi på. Timing. 
    Och tro som sagt inte 
att vi inte tjatat…”

Det handlar om timing och läget helt enkelt. Det måste 
glittra i vattnet och gardinerna ska fladdra i havsbrisen 
för att det ska bli ett O.B.C. Sedan behöver det finnas en 
pool och möjlighet till ett generöst vardagsrum som både 
är ute och inne, plats för privata pooler och ett lugnt tempo. 

L Ä G E  N U M M E R  T V Å  dök upp på Gran Canaria. Herre gud, 
Gran Canaria, hur stilsäkert känns det. Men där fanns 
en liten pärla till läge. Att återupptäcka en lite nedgången 
favorit är ju också väldigt intressant. Tänk att vara tidig 
att upptäcka Brooklyn och Bronx. Ingen likhet i övrigt 
men Gran Canaria är ”up and coming”. Ocean Beach 

C
BILDEN ÄR EN ILLUSTRATION
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"Tanken är skapa en skön oas 
med både sol och skugga bland           
  de nybyggda huskropparna."

Club Gran Canaria hade just havet och himlen som granne. 
Övriga grannar skärmade vi av och fick just till den där skö-
na känslan av oas. Bra klimat året runt är väldigt härligt. 
O.B.C. nr 2 blev fullbokat och det bäst bokade hotellet som 
Ving nu har på Kanarieöarna.

S Å  T I L L B A K A  T I L L  C Y P E R N .  Här byggs det alltså i skrivande 
stund O.B.C. nr 3 som kommer att slå upp portarna 2017. 
Här finns en ljusblå himmel, ljumma kvällar och mycket 
hav. Det blir ett litet personligt hotell där livet cirklar kring 
den centrala poolen och havsutsikten. Är man en havsbada-
re så krävs det inte många steg från poolen till det kristall-
klara Medelhavet som får den värsta badkrukan att hoppa 
i utan att först doppa tårna. Det finns en hel del stränder på 
gångavstånd. Tanken är att skapa en skön oas med både sol 
och skugga bland de nybyggda huskropparna. 

I D É N  O M  O . B . C .  H A N D L A R  O M  att skapa personliga hotell, 
där livet är lite lugnare och där familjer vill umgås. Helt 

enkelt göra en plats för bra dagar tillsammans. Vi har ritat in 
många privata pooler eftersom vi tycker att det är så skönt 
lyxigt att gå ut från vardagsrummet till poolen. Färgskalan 
är ljus men med mörka detaljer och naturinslag som mixas 
med mönster, fransar och typiska O.B.C. -detaljer. 

D E T  K O M M E R  A T T  F I N N A S  en central pool med riktigt sköna 
dubbelsolsängar som går att familjemysa på. Restaurang, 
bar och gemensamt vardagsrum hänger ihop med poolen. 
Vill man hänga med andra gäster så kommer det att finnas
stora soffor i loungen bredvid baren. Just nu designar The-
rese Granlund, min kollega och konceptarkitekt för Ocean 
beach Club, den allra sista pusselbiten - en Beach Club vid 
entrén mot havet. Den kommer att bli riktigt snygg. Om 
gardinerna kommer att vara vita och fladdra undrar ni. 
Absolut, här ska fladdras.

L Ä S  M E R  P Å :  V I N G. S E / O C E A N - B E AC H - C LU B

BILDEN ÄR EN ILLUSTRATION
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Halloumi
med fikon
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Mat från Cypern är för många likställt med halloumi.  
Men det cypriotiska köket är så mycket mer än den 

populära osten. Östra Medelhavets svar på tapas kallas 
meze, och på det cypriotiska mezebordet kan du njuta av 

läckerheter som sheftalia och koupepia. Och i väntan  
på nästa resa kan du nu laga rätterna hemma!

MEZE 
från Cypern

R E C E P T :  J O H A N  Å K E R B E R G     F O T O :  P E L L E  L U N D B E R G

HALLOUMI MED FIKON OCH HONUNG
• 1–2 paket halloumi, skivad
• 8–10 torkade fikon, halverade
• 0,5 dl balsamicovinäger
• 0,5 dl honung
• 1 dl vatten

GÖR SÅ HÄR:
1. Koka ihop fikon, vinäger, honung och vatten  
tills det blir en sirapskonsistens. Ställ åt sidan och låt svalna.
2. Grilla/stek halloumin till önskad färg och lägg sen upp på fat,  
toppa med fikonröran, servera direkt.
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Grillade sardiner  
med vitlök & citron
• 8 klyftor vitlök, hackade
• 2 dl olivolja
• 1 dl färskpressad citronjuice
• 1 tsk paprikapulver, gärna den 

spanska rökiga
• 0,5 tsk svartpeppar, nymalen
• 0,5 kg sardiner eller strömmingar, urtagna och sköljda
• 2–3 msk persilja, hackad
• flingsalt

GÖR SÅ HÄR:
1. Blanda ihop 3 hackade vitlöksklyftor med 1 dl olivolja, 
citron juice, paprikapulver och svartpeppar i en form  
med hög kant. 
2. Lägg i fiskarna och se till att de blir ordentligt täckta  
med marinad, låt marinera i minst 30 minuter.
3. Hetta upp en grill eller panna och grilla/stek fiskarna  
på båda sidorna tills de är klara, ca 2–3 minuter,  
och lägg sen upp på fat/tallrik. 
4. Hetta upp resterande olja i en panna och stek först  
vit löken gyllenbrun och blanda i persilja på slutet.
5. Häll över fiskarna och servera direkt med en klyfta  
citron på sidan och ev. lite bröd.

• åttaarmad bläckfisk, ca 1 kg
• 2 dl olivolja, extra virgin
• 0,5 dl äppelcidervinäger
• 1 citron, pressad
• 1 dl rött vin
• 3 klyftor vitlök, finhackade
• 0,5 msk oregano, smulad
• 0,5 msk svartpeppar, nymalen

GÖR SÅ HÄR:
1. Lägg bläckfisken i en kall kastrull med lock. 
2. Sätt på medelhög värme och låt bläckfisken koka  
upp i sitt eget vatten.
3. Sjud under lock i ca 15–20 minuter, bläckfisken ska  
bli rosa i färgtonen, ta av från värmen och låt svalna. 
4. Blanda ihop resterande ingredienser till en marinad. 
Lägg i den kalla bläckfisken och låt dra över natten.
5. Sila över marinaden i en kastrull och koka upp den,  
låt sjuda ner till ca 2 dl.
6. Dela bläckfisken i mindre bitar och grilla i ca 4–5 minuter 
runt om. Servera med nerkokt marinad på toppen, lite  
persilja och varför inte en grillad citron till.

Grillad, marinerad 
bläckfisk
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Cypriotisk
hummus

• 1 burk kikärter (400 g)
• 1–2 msk tahini
• 1 klyfta vitlök, finhackad
• 2 msk grekisk yoghurt
• 0,5–1 msk färskpressad citronjuice
• salt och svartpepper

GÖR SÅ HÄR:
1. Slå av, men spara vätskan från kikärterna och lägg  
dem i en mixer med tahini, vitlök och yoghurt. 
2. Mixa slät och späd med kikärtsspadet till önskad  
konsistens. Smaka av med citronjuice, salt och peppar.
Toppa sen gärna med lite olivolja, en extra klick yoghurt,  
oliv och svartpeppar.

TARAMOSALATA – KAVIARDIPP

• 250 g vitt bröd, dagsgammalt 
utan kant

• 100 g orökt kaviar
• 0,5 gul lök, mixad
• 1 dl olivolja, extra virgin
• 2–3 msk färskpressad citronjuice
• salt, svartpeppar och ev. röd 

hushållsfärg

1. Lägg brödet i lite vatten och låt 
det bli fuktigt, slå av vattnet och låt 
det rinna av ordentligt. 
2. Mixa ihop kaviar och lök.  
3. Smula ner det avrunna brödet och 
hälften av olivoljan.
4. Mixa slät och tillsätt resterande 
olja, smaka av med citronjuice, salt 
och peppar samt tillsätt ev. några 
droppar hushållsfärg.

Taramosalata – Kaviardipp

Tirokafteri
Grekisk fetadipp

Receptet  
hittar du på  

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

& Pear

Sheftal ia

Koupepia/Dolmades

CYPRIOTISK LAMM- & FLÄSKKORV

• 0,5 kg lammfärs
• 0,5 kg fläskfärs
• 0,5 msk salt
• 1 rödlök, finhackad
• 3 dl persilja, finhackad
• 200 g crepinette (om det går att få tag på)
• Ev. olja att steka i

GÖR SÅ HÄR:
1. Blanda färsen med salt, lök och persilja.  
Provstek en bit färs och se om det behövs mer salt.
2. Forma till små korvar, ca 5 cm långa, lägg på bricka  
och ställ i kylen ca 30 minuter. (Får du tag på crepinette  
så rulla in varje färskorv i en lite bit, ca 15 x 15 cm,  
ställ kallt igen, ca 30 minuter).
3. Grilla korvarna eller stek i panna med lite fett  
tills de är klara. 
4. Servera direkt med en citronklyfta och gärna 
 lite pitabröd.

VINBLADSDOLMAR

• en hög vinblad, från burk eller konserverade
• 1 gul lök, finhackad
• 0,5 kg köttfärs (gärna 50/50 av lamm och fläsk)
• 0,75 dl olivolja
• 2,5 dl tomater, finhackade
• 1,5 dl okokt vitt ris
• 2–3 msk mynta, finhackad
• 2–3 msk persilja, finhackad
• 3–4 citroner, pressade
• 1 tsk kanel, malen
• salt och peppar

GÖR SÅ HÄR:
1. Blötlägg vinbladen i hett vatten, ca 2–3 minuter,  
sila av och skölj med kallt vatten.
2. Stek lök och färs i olivoljan så de blir lite gyllenbruna,  
slå på tomathack och sjud ca 3–4 minuter.
3. Ta av pannan från värmen och tillsätt resterande  
ingredienser, smaka av med salt och peppar. 
4. Lägg ut vinbladen och fördela ca 1 matsked av färs
blandningen per blad och rulla ihop till små dolmar. (Vik 
först in kanterna mot mitten och rulla sen ihop till en dolme).
5. Lägg dolmarna tajt i en panna och slå på 1–2 dl vatten, 
lägg på ett lock och låt sjuda på svag värme i ca  
10–15 minuter, tillsätt mer vatten vid behov.
6. Låt dolmarna svalna och förvara kallt tills de ska ätas.
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�� 
SPEKTAKULÄRA  

ÖVERRASKNINGAR  
TILL HAVS

Förr var det själva båtresan i sig som var det 
spektakulära med att resa på kryssning. Numera nöjer sig 
vare sig rederierna eller resenärerna med det. Vi vill ha 

mer! Rederierna tävlar därför om att bräcka varandra  
med allt häftigare och udda aktiviter ombord på  

fartygen. Vi har samlat några av dem här.

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

Drömmer du om att surfa 
fram på vågorna likt surf-
proffsen på Hawaii? Nu 
kan du öva ombord! Och 
detta utan att behöva 
oroa dig för vassa korall-
rev eller flera meter höga 
vågor. I surfsimulatorn 
kan alla, oavsett om du 
är nybörjare eller proffs, 
prova på att utmana de 
konst gjorda vågorna 
med brädan som enda 
redskap. 

Upplevs på:   
RCCL: s Quantum of the 
Seas, Anthem of the Seas, 
Harmony of the Seas, 
Oasis of the Seas, Allure 
of the Seas, Liberty of 
the Seas, Freedom of the 
Seas, Independence of 
the Seas m.fl.

GLASKUPOLEN  
NORTH STAR 

Som ett London Eye ute 
till havs. Så skulle den 
svävande glaskupolen 
North Star kunna beskri-
vas. Den svensktillverka-
de, kranstyrda glasku-
polen är ett tillskott som 
heter duga i kryssnings-
världen och gör det 
möjligt för resenärerna 
att njuta av utsikten i 360 
grader, 100 meter ovan 
havsytan, samtidigt som 
fartyget kryssar ut från 
hamnar som New York 
eller San Juan.

Upplevs på:   
RCCL: s Quantum of the 
Seas och Anthem of the 
Seas Seas.

ROBOTBAR
Är framtidens bartender 
redan här? Ja, kanske. Bli 
därför inte förvånad om 
din drink blandas till av 
en robot istället för en 
människa ombord på 
några av fartygen i Vings 
utbud. I robotbaren är 
i stort sett allt digitalt. 
Även beställningen görs 
digitalt via en skärm. Du 
kan sedan se hur roboten 
mixar hop din drink för 
att bara någon minut se-
nare ha den i din hand, 
färdig att avnjutas.

Upplevs på:   
RCCL: s Quantum of the 
Seas, Anthem of the Seas 
och Harmony of the Seas. 

VIRTUELLA  
FÖNSTER

Bokar du en insideshytt 
behöver du inte längre 
misströsta över att 
inte ha havsutsikt. Med 
hjälp av kameror som är 
placerade på utsidan av 
fartyget och TV-skärmar 
i hytten kan du numera 
njuta av utsikten i realtid 
med hjälp av så kallade 
virtuella fönster.

Upplevs på:   
RCCL: s Quantum of the 
Seas, Anthem of the Seas, 
Navigator of the Seas 
och Harmony of the Seas.

FALLSKÄRMS
SIMULATOR

Har du alltid drömt om 
att hoppa fallskärm, 
men inte riktigt vågat? 
Nu har du chansen med 
RipCord by iFly! Det 
bästa av allt är att du 
varken behöver oroa dig 
för höga höjder eller för 
att hoppa ut från ett litet 
propellerflygplan. Ta 
istället på dig glasögon, 
overall och hjälm och 
njut av att sväva som en 
fågel i den avskärmade 
glastuben ombord. Flyg-
turen tar några minuter 
och adrenalinkicken får 
du på köpet.

Upplevs på:   
RCCL: s Anthem of the 
Seas och Quantum of the 
Seas. 

�

��

�

� � � � �
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ZIP LINE
En vajer, en sele, hög 
höjd och en nervki-
ttlande åktur mellan 
promenaddäcken- ja 
det är vad som väntar 
om du vågar testa på 
linbanan ombord. Inget 
för höjdrädda kanske, 
men väl för dig som är 
nyfiken och vill testa på 
något nytt. 

Upplevs på:   
RCCL: s Oasis of the Seas, 
Allure of the Seas och 
Harmony of the Seas.

AMFITEATER
Trodde du att amfite-
atrar bara fanns i Grek-
land, Turkiet eller Italien?  
Då hade du fel. Amfiteat-
rar finns, tro det eller ej, 
även ute till havs. På fyra 
av fartygen i Vings utbud 
är hela aktern byggd i 
klassisk halvmånearki-
tektur. Mäktigt så det 
förslår. I synnerhet på 
kvällarna då professio-
nella vattenshower med 
spektakulär akrobatik, 
dans och ljusshow står 
på schemat.

Upplevs på:   
RCCL: s Oasis of the Seas, 
Allure of the Seas och 
Harmony of the Seas.

�

�

Läs tidigare  
kryssnings- 

reportage på  
ving.se/inspiration/

kryssningar

6 7
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ROBOTEN  
"PEPPER" SKÖTER 

SERVICEN 

Är framtidens besätt-
ningsmän redan här?  Ja, 
i alla fall om man får tro 
Costa Cruises som testat 
på ett helt nytt servi-
cegrepp. Ombord på 
fartyget Costa Diadema 
möts man nämligen av 
den mänskliga roboten 
”Pepper”, som guidar 
passagerarna rätt och 
interagerar med dem på 
tre olika språk. 

Upplevs på:   
Costa Cruises fartyg 
Costa Diadema.

SNÖRUM MED  
ARKTISK KYLA 

Skulle hemlängtan till 
snö och kyla blir för stor 
under en kryssning i Ka-
ribien är ett besök i ”The 
snow room” aldrig långt 
borta. Njut av en av-
kopplande spabehand-
ling och ett värmande 
bastubad innan du ger 
kroppen ett friskt upp-
vaknande i snörummet 
där minusgrader, is och 
snö utlovas. En garante-
rad boost för kroppen!

Upplevs på:   
NCL: s fartyg Norwegian 
Escape.

VÄRLDENS  
HÖGSTA 

RUTSCH KANA 
TILL HAVS

När Harmony of the Seas 
gjorde sin jungfrusegling 
i maj 2016 var uppstån-
delsen stor. Ombord 
fanns något som aldrig 
tidigare hade skådats, 
nämligen världens 
högsta rutschkana ute 
till havs - Ultimate Abyss. 
Våghalsiga passagerare 
kan kasta sig iväg på en 
fartfylld resa som går i 
4 meter per sekund, från 
däck 16 ner till däck 6. 
Vågar du?

Upplevs på:   
RCCL: s Harmony of the 
Seas.

�

�

��

��

• Paket med kryssning, flyg och hotell.
• Helpension ombord ingår.
• Några av världens modernaste fartyg.
• Flera resmål under samma resa.
• Paketreselagen gäller.
• Barnvänliga kryssningar.

L Ä S  M E R  P Å :  V I N G. S E / K RY S S N I N G A R

VINGS KRYSSNINGAR

8 9 10



T E X T :  K R I S T O F E R  K E B B O N    
F O T O :  I S T O C K 

GILLAR DU FART, SPÄNNING  OCH 
DRAMATIK SÅ GILLAR DU FORMEL 1. 
OCH GILLAR DU FORMEL 1  SÅ MÅSTE 
DU NÅGON GÅNG  I LIVET BESÖKA ETT 
GRAND PRIX-LOPP PÅ PLATS.

Det bästa sättet att förverkli-
ga drömmen är att boka en 
paketresa där allt ingår: flyg, 
hotell, transfer till banan 

samt plats på läktaren. Och nu är det 
enklare än någonsin, då Ving fortsät-
ter sin satsning på sportresor genom 
att lansera prisvärda Formel 1-resor. 

Vings F1-resor går fredag–måndag och 
säljs som kompletta paket. I paketen 
ingår tre nätters övernattning på 
hotell, biljett till kvalificeringslop-
pet på lördagen och huvudloppet på 
söndagen, samt flyg tur och retur. Du 
kan flyga från Stockholm, Göteborg, 
Köpenhamn samt från sex regional-
flygplatser runt om i landet. Dessutom 
ingår transport mellan hotellet och 
banan, samt reseledarservice från 
Thomas Cook Sports. 

FORMEL 1

L Ä S  M E R  P Å :  
V I N G. S E / FO R M E L- 1 - R E S O R

34 | VINGS VÄRLD # 1:2017



DETTA INGÅR:
• Flyg tur och retur
• Hotell 3 nätter (minst 3-stjärnigt)
• Transfer till och från banan
• Biljetter till kval och lopp
• Guide från Thomas Cook Sports 

(engelskspråkig)

FORMEL 1-LOPP:
• Belgian Grand Prix
• Monaco Grand Prix
• Spanish Grand Prix
• Abu Dhabi Grand Prix 
• Hungarian Grand Prix
• German Grand Prix
• Italian Grand Prix 

VINGS FORMEL 1-RESOR
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"WHEN IN ROME, DO AS THE ROMANS DO." 
DEN ENGELSKA VERSIONEN AV DET SVENSKA UTTRYCKET 

”TA SEDEN DIT MAN KOMMER” INNEHÅLLER NYCKELN 
TILL ATT UPPTÄCKA ROM. GÅ I  ROMARNAS FOTSPÅR 

– DÅ ÖPPNAR SIG  EN MAGISK STA D.

är en av våra mest hyllade kulturjournalister 
och Sveriges ”go-to guy” när det gäller popu-
lärkultur. Han skriver regelbundet i bl.a. 
DI Weekend, Dagens Nyheter och Café.

 

Jan Gradvall
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T E X T :  J A N  G R A D V A L L

F O T O :  V I N G S  B I L D A R K I V  &  I S T O C K

– en magisk stad
ROM
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Storstäder i världen i dag blir 
allt mer lika varandra i gatu-
bilden. Samma kedjor med 
klädmärken, samma kedjor 

med caféer. Men Rom fick aldrig det 
gruppmailet. Rom har inga som helst 
planer på att anpassa sig. Smeknamnet 
”den eviga staden” har tillkommit av 
en anledning.

D E T  Ä R  E N K E L T  A T T  uppleva Rom. 
Tre timmars flygtid. Ett klimat som 
avskaffat vintern. En förhållandevis 
liten världsmetropol. Väl framme 
kan man sedan i princip promenera 
överallt. Till fots är också det bästa 
sättet att upptäcka staden. Gatstenar-
na, gränderna, fontänerna, parkerna, 
nyanserna av terrakotta. Och de helt 
fantastiska pinjeträden som finns 
överallt. Med sina paraplyformade 
trädkronor och kottar som ser dyra 
ut, så tronar pinjeträden över staden 
som tallar som blivit adlade.

N Ä R  D U  U N D E R  D I N A  vandringar längs 

Roms gator ser dörrar som är öppna 
till innergårdar – kliv in och titta. 
Ingen räknar privata innergårdar som 
sevärdheter, men när man förstår hur 
människor bor i en stad förstår man 
en stad bättre. When in Rome, do as 
the Romans do. 

B A K G Å R D A R N A  I  R O M  är lika vackra 
som gatorna. Där inne råder en sorts 
evigt lugn. Några sömniga citronträd. 
Öppna fönsterluckor. Nästan alltid en 
portvakt som tar emot brev och har 
ett litet kontor. Eller höj blicken mot 
takterrasserna. Hustaken med palmer 
i terrakottakrukor, hängmattor, priva-
ta bardiskar.

D E T  F I N N S  T V Å  S O R T E R S  M Ä N N I S K O R . 
De som sett ”Den stora skönheten”. 
De som borde se ”Den stora skönhet-
en”. Paolo Sorrentinos film, i original 
”La grande belezza” belönades 2014 
med en Oscar för årets bästa film. Det 
är en film i samma klass som italienska 
klassiker som ”La dolce vita” och 

”La natte”. Det är en briljant skildring 
av det på samma gång moderna och 
tidlösa Rom. Efter att ha sett ”Den 
stora skönheten”, med dess hedonis-
tiska skildringar av fester och samtal 
på takterrasser, går man hela tiden 
och spanar efter de mest åtråvärda.

R O M  B E L Ö N A R  den uppmärksamme. 
På en ganska oansenlig gata nära Piaz-
za Navona ligger den ganska oansen-
liga kyrkan Basilica di San Agostino. 
Slink in och se, helt gratis, ett mäster-
verk av Caravaggio, värderat till nå-
gonstans runt en miljard kronor, som 
bara hänger där, mitt i den romerska 
vardagen. En på sin tid kontroversiell 
målning där Jungfru Maria framställs 
som en vanlig kvinna, barfota. Ingen 
målade fötter som Caravaggio. Missa 
inte heller de tre Caravaggio-målning-
arna på en annan kyrka i närheten, San 
Luigi dei Francesi. I Rom behöver man 
inte gå på museum. Allt i Rom är ett 
museum, fast utan avspärrningar och 
öppettider dygnet runt.

”Rom har inga som helst planer på att anpassa sig.         
 Smeknamnet ’den eviga staden’ har 
    tillkommit av en anledning.”

FONTANA DI TREVI
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D E T  H A R  S K R I V I T S  så mycket om italiensk 
mat – pasta, pizza, pasta, pizza – att det är 
i dag omöjligt att skriva om italiensk mat 
utan att låta som texten till Lasse Holms 
vetemjölschlager ”Canneloni, Macaroni”. 
Ingen som åker till Rom behöver heller 
påminnas om att maten är bra. Det vet 
alla redan. Men gå på de ställen där det 
sitter flest romare. Peka på de tallrikar 
som bordsgrannar får in och överraska 
dig själv. Ät långsamt – och ät för mycket. 
Det gäller nämligen att kolhydratladda 
så det räcker tills man har råd att åka 
till Rom nästa gång.

”I Rom behöver man inte 
    gå på museum. 
 Allt i Rom är ett museum.”

VILLA BORGHESE

SABATINI, TRASTEVERE

COLOSSEUM
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S E V Ä R D H E T E R

Villa Borghese
Roms motsvarighet till Central Park och 
Hyde Park – fast ändå inte. En stor park i 
norra Rom. Om Marcello Mastroianni vore 
en park skulle han vara Villa Borghese. Att 
strosa runt i Villa Borghese med en glass 
i handen är som att strosa runt med svaret 
på frågan om livets mening.

Peterskyrkan
Vänta till kvällen, en timme innan kyrkan 
stänger. Då har köerna ringlat klart. Takt-
iken är att inte se för mycket. Läs på om 
på Michelangelos marmorstaty Pietá. Kon-
centrera dig på den och försök smälta att 
Michelangelo var 23 när han påbörjade den.

Ciampini
Det perfekta titta på folk-stället. belägen 
på ett torg, Piazza di San Lorenzo, med en 
ständig genomströmning av romare som 
har bråttom till jobbet men släpper allt om 
det finns ett ledigt bord. Öppet från morgon 
till kväll. Perfekt för vin, mat, kaffe, glass. 
Perfekt för liv.

Katakomberna
Finns ett 50-tal katakomber i Rom där miljo-
ner kristna ligger begravda, många som 
dog martyrdöden. Välj San Callisto, längs 
Via Appia, vägarnas väg. Ovan jord en 
vingård med ”Gladiator”-vibb. Under jord 
katakomber som börjades byggas 150 år 
efter Kristus. Sankta Cecilia, musikens 
helgon, begravdes här. 

Pantheon
Frank Gehry. Rem Koolhaas. Zaha Hadid 
(som ritat Roms moderna museum). Det 
finns många arkitekter som byggt spekta-

Att göra i Rom

R E S T A U R A N G E R  &  B A R E R

Sabatini
James Gandolfini, odödlig som Tony Sopra-
no, gick tragiskt bort i en hjärtattack i Rom 
för tre år sen. Han fick åtminstone en fin sista 
måltid, intagen vid Sabatini, en utmärkt 
restaurang vid ett idylliskt torg i Trastevere. 

Nino
Restaurang ganska nära Spanska Trappan 
där ingenting hänt sedan 1934. Kostym-
klädda affärsluncher, kypare som aldrig ler. 
Bland paradrätterna, en utseendemässigt 
totalt oinsmickrande ribollita, grönsaks-
soppa.

Hotel Raphaël
Ett av Roms finaste och dyraste hotell, 
gömt bakom Piazza Navona. Men deras 
rooftop bar är öppen för alla. Att sippa 
cocktails här medan solen går ned. Om 
någon fortfarande skickade vykort skulle 
man skriva om just det.

kulära byggnader som trotsar tyngdlagen. 
Men allt de ritat bleknar inför Pantheon, 
ett mästerverk som byggdes 115-125 år efter 
Kristus. Tvåtusen år gammal modernism. 
Gå förbi flera gånger, vid olika tidpunk-
ter, olika väderlek, och upplev hur allting 
förändras genom kupolens 8,2 meter långa 
ljusöppning mot himlen.

L Ä S  M E R  P Å :  V I N G. S E / R O M

PANTHEON PIETÁ

PETERSKYRKAN
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�
UNIKA

UTFLYKTER
Semester är för många likställt 

med total avkoppling. Och det är verkligen 
inget fel med poolhäng och lata dagar på stranden. 
Men missa inte chansen att uppleva något mer på 
din semester. Här presenterar vi några av våra 

mest spännande utflykter, som garanterat 
ger minnen för livet.

T E X T :  M O R T E N  S T A U S H O L M  &  K R I S T O F E R  K E B B O N    
F O T O : M O R T E N  S T A U S H O L M  &  V I N G S  B I L D A R K I V
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Teide by night
Även om Spaniens högsta berg är välbe-
sökt på dagtid, så är det först på kvällen 
som Teide verkligen kommer till sin rätt. 
Därför kan vi varmt rekommendera alla 
som besöker Teneriffa att vika en kväll åt 
denna unika aktivitet. Det är inte Vings 
mest kända utflykt, men det är definitivt 
en av de mest magiska. Känslan att sitta 
mitt i nationalparken och sippa på ett 
glas champagne när solen går ned, för 
att sedan äta en kanarisk tapasmiddag 
3000 meter över havet, är obetalbar. Och 
framför allt – stjärnhimlen är hänförande.

VAD? Utflykten ”Teide by night”
VAR?  Teneriffa
INGÅR:  Transport, mat och dryck, 
föreläsning av en astronom.

Snorkla på Mallorca
Solen tar alltid bäst till havs. Och det finns många populära 
utflykter där man kan kombinera en tur på havet med ett dopp 
i det blå. Men alla trivs inte i större sällskap, och för dem kan vi 
rekommendera Sea Explorer. Här snackar vi små båtar, men desto 
större upplevelser. Turerna görs med snabba RIB-båtar som gör 
det möjligt att ta sig närmare kusten, till platser andra båtar inte 
når. Som till de spännande grottorna på norra Mallorca, där det 
finns perfekta förutsättningar för att se livet under ytan. Tack vare 
små sällskap och flexibel båttransport kan deltagarna själva ange 
takten för dagen och få bästa möjliga upplevelse över och under 
ytan. Kanske det bästa sättet att uppleva Medelhavet på.

VAD?  Utflykten ”Sea Explorer”
VAR?  Mallorca
ÖVRIGT:  Ta med badkläder, solhatt och solskyddskräm!

� 

� 

"Stjärnhimlen 
  är hänförande."
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� 

Greklands 
      bästa vin
Grekiska viner har inte alltid haft så gott 
rykte, men faktum är att de har utvecklats 
enormt under de senaste 10-15 åren, inte 
minst på Kreta. Idag finns det närmare 50 
vinproducenter som håller riktigt hög nivå, 
varav de bästa finns på västra Kreta. Bland 
dessa utmärker sig Manousakis Winery 
med sina "Nostos"-viner. Ägaren Theodore
Manousakis har en mycket spännande hist-
oria. När han bodde i USA var han delaktig 
i att ta fast inbrottstjuvarna i Watergate 1972, 
vilket i sin tur bidrog till president Nixons fall. 
Men det är inte bara hans historier som håller 
hög klass, även hans viner är på toppnivå. 
För trots sin småskalighet har Manousakis 
vunnit flera utmärkelser, inte minst deras 
rosévin av årgång 2013 som utsetts till 
Greklands bästa vin. Om du är på Kreta 
får du inte missa chansen att delta i en 
vinprovning här. 

VAD? Utflykten ”Vin i Vatolakos”
VAR? Kreta
INGÅR: Avsmakning av 5 viner samt 
rundtur i vingården och vinfabriken.
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En smak av 
       Spanien
Det finns flera historier om hur tapastraditionen uppstod. 
En inkluderar kung Alfonso, som hade oturen att bli "sjösjuk" 
när han red runt i landet, och därför bara klarade av pytte-
små portioner när han åt av de regionala delikatesserna. 
En annan historia utpekar kung Felipe III som upphovsman, 
då han 1578 slog fast att alkohol endast fick serveras med 
mat. Oavsett vilken som är mest sann så är tapas är en perfekt 
introduktion till det spanska köket. De allra flesta restauranger 
i Spanien har sina varianter, men långt ifrån alla känner till 
historien bakom dessa berömda smårätter. På de flesta av 
våra spanska resmål kan du boka denna utflykt där du inte 
bara får lära dig historien bakom tapas, utan även prova 
på att laga och (förstås) smaka denna spanska delikatess. 

VAD?  Ny utflykt som lanseras 2017.
VAR?  Mallorca, Almeria, Gran Canaria, 
Teneriffa, Fuerteventura.
INGÅR:  Tapas och ett glas lokalt vin.

I Bob Marleys fotspår
Jah mon! Man besöker inte Jamaica utan att uppleva reg-
gae. Och utflykten till Kingston Town ÄR verkligen reggae. 
Turen passar både dig som vill se Jamaicas egenartade 
huvudstad och dig som vill gå i Bob Marleys fotspår. Musik-
en står helt i centrum och på bussen känns det snarare som 
du är med i en radioshow än på en traditionell guidad tur. 
Turens fokus är på Bob Marley och eftersom inspirationen 
till hans musik ofta kom från omgivningarna var Kingston 
en otroligt viktig källa. Den gemensamma nämnaren i titlar 
som ”Trenchtown Rock”, ”Crazy Baldheads” och ”Concrete 
Jungle” är just den jamaicanska huvudstaden. I Kingston 
besöks bl.a. Trenchtown, Tuff Gong Studio och Bob Marleys 
hus på den ikoniska adressen 56 Hope Road. 

VAD?  Utflykten ”Kingston Town”
VAR? Jamaica
ÖVRIGT:  Heldagsutflykt som försätter dig i självsvängning.

"Tapas är en perfekt 
      introduktion till det
   spanska köket."

� 

� 

ALLA UTFLYKTER  arrangeras av Ving, och genomförs i 
samarbete med noga utvalda partners på resmålen. Vissa 
utflykter går att förboka hemifrån, övriga bokas på plats via 
Vings guider eller hotellpersonalen.
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TRÄNINGSRESA  
PÅ MALLORCA

T E X T :  T O N Y  W A L L I N      F O T O :  N I N A  O L S S O N    

BÅDE MORGON OCH KVÄLL  
KUNDE MAN STRÄCKA UT MED YOGA  

PÅ TAK TERRASSEN OCH NJUTA AV  
UTSIKTEN ÖVER PALMABUKTEN. 

BUFFÉS LINA WALLENTINSON OCH WATERFRONTS 
KÖKSCHEF PEDRO HERRERA AZAGRA BJÖD PÅ EXTRA 

NYTTIGA RÄTTER UNDER TRÄNINGSVECKAN.

BUFFÉS CHEFREDAKTÖR TONY WALLIN  
FICK HJÄLP MED LÖPTEKNIKEN – OCH FLÅSET…

ARNE HJERTHOLM, 
85, SATSADE PÅ 
STYRKETRÄNING OCH 
RULLSKIDOR.
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Förväntningarna är stora, men 
där finns också en del oro. Inte 
minst då jag ser friidrotts
tränaren Yannick Tregaro, 

blogg kändisen Lofsan och förre cykel
proffset Bernt Johansson några stols
rader framför mig på planet. Vad ska 
jag, en medelmåttig vardagsmotionär, 
egentligen göra i detta sällskap? 

V Ä L  I N S T A L L E R A D  P Å  Sunprime  
Waterfront, vid Can Pastillastranden 
några kilometer från Palma, lugnas 
oron. Samlingen av deltagare liknar ett 
Friskispass; alltså stor blandning av 
såväl åldrar som ambitionsnivå. Olika 
dialekter hörs och det är ensamåkande, 
det är par och det är kompisgrupper i 
en salig blandning.

R Ä T T  S O M  D E T  Ä R  ligger jag med bröst
korgen brutalt nedtryckt i sanden. Har 
av någon oförklarlig anledning valt 
bootcamp som startpass på veckan. 
Burpees, squats, ruscher… Svetten 
forsar och jag ångrar bittert att jag inte 
hann med några fler träningspass före 
resan. Trots brännande lårmuskler 
avrundar jag på takterrassen med ett 
pass yinyoga. Just nu, med utsikt över 
hela Palmabukten i vacker solnedgång, 
känns det väldigt rätt. 

– Vi ska landa här och nu, små
viskar Isabella som leder gruppen. 
Hon förklarar att det är lugn yoga där 
man stannar i en position länge, helt 
stilla. Vi ska inte strecha för hårt. Inte 
gå för djupt. 

Lyckokänslorna formligen hoppar 
runt i kroppen. Och ännu bättre 
känns det när jag nyduschad äntrar 
köksmästare Pedros gigantiska buffé. 
Inget snack om att träningen inte ökar 
aptiten… Här gäller att plocka med 
förstånd – lätt hänt att det blir "pytti
panna" av hela buffén.

Pedro tipsar om att plocka ut en 
egen "meny": Det blir rökt lax, ser
ranoskinka, mâchesallad och aioli 
till förrätt. Zoodles och stekt fisk till 
varmrätt. Avslutningsvis olika melon
sorter, en glasskula och bärkompott! 
Wow, vilken höjdarmiddag.

D A G  T V Å :  Vi joggar ner till stranden. 
Yannick ska hålla ett intervallpass 
löpning med teknikträning. Han visar 
hur benen ska snurra, kroppen luta 
och armarna hållas. De flesta övningar 
för tankarna till Monty Pythons Silly 
walks, speciellt när ena benet ska 
pendla och det andra rotera – samti
digt. Med lite "justerad" teknik börjar 
intervallrusningarna. Efteråt får jag 
tummen upp av Yannick. Förmodligen 
för att jag inte svimmade. 

D A G  T R E :  Det är fortfarande kolsvart 
ute och en varm bris omsveper oss. 
Trots att benen är stumma som trä
stockar lufsar jag med utefter strand
promenaden. Som så många andra 
dras jag med i det fantastiska utbudet 
av aktiviteter. 

–Men våga vila, låt kroppen åter
hämta sig, njut och stressa ner. Tänk 

på att du har semester, säger Magnus 
Hagström, som är en erfaren ledare 
och PT.

Perfekt råd att fundera kring under 
några timmar nere vid havet…

F J Ä R D E  D A G E N :  Utflykt till Sóller med 
vandring och löpning på natursköna 
stigar. Det sägs vara veckans höjd
punkt. Men nej, hårdkörningen de 
första dagarna sätter stopp; det får bli 
nästa gång.

Går i stället ner på gymmet för att 
mjuka upp och får sällskap av Arne, 85. 
Han ska köra styrkelyft. 

–50 kilo får räcka, säger han och 
spänner ryggen.

–Det är viktigt att göra rätt! Jag job
bar med rygg och mage för att behålla 
hållningen, pustar Arne och sträcker 
upp. 
Wow, vilken förebild!

På gymmet finns även Daniel som 
gör konditionstester på de deltagare 
som vågar. Måste testa! Svettas en 
halvtimme på löpbandet och får direkt 
bra tips på hur mitt motionerande kan 
utvecklas.

V E C K A N  T A R  S L U T  alldeles för snabbt. 
Klättringar, cykelpass, rullskidor, 
afrodans och en massa annat hinns 
inte med. Men ett sista dopp i Med
elhavet får det bli, och jag njuter och 
känner mig oerhört kickstartad för 
bättre motionerande hemma. Nu 
jäklar!

Under hösten har Ving och Ica arrangerat Mat- och  
träningsresor på Mallorca i samarbete med Springtime.  

Icas Buffé var med och bjöd på nyttiga rätter. Och under en 
vecka var tidningens chefredaktör på plats. Här berättar han 

om svettiga dagar med mycket wow-känsla !
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PRAG
På upptäcktsfärd i 

T E X T  O C H  F O T O :  A N N A  B E N G T S D O T T E R

Med en kall öl i handen och dinglan-
de ben över kajkanten njuter såväl 
soldyrkande Pragbor som turister av 
sommarvärmen. Floden Moldau, eller 
Vltava som den heter på tjeckiska, 
rinner genom staden och längs kajen 
trängs trampbåtsuthyrare med restau-
rang- och barbåtar.

Prag är uppdelat i olika områden 
och den mest centrala delen är Praha 
1. Det är i den som de flesta sevärd-
heter ligger. Prags stolthet Karlsbron, 
Karlův most, är inget undantag. Bron 
påbörjades 1357 och pryds av ett 
trettiotal barockstatyer som dagtid 
samsas om utrymmet med turister, 
korvförsäljare, gatumusikanter och 
akvarellmålare.  

Ett stenkast bort ligger torget i 

Gamla staden. Uteserveringarna är 
många och runtom torget radar histo-
riska byggnader upp sig. På ena sidan 
ligger rådhuset. En fin utsikt väntar 
den som tar sig upp i huset, men 
byggnaden är framförallt känd för det 
astronomiska ur som sitter på husets 
södra vägg. Varje heltimma lockar 
klockan stor publik då de tolv apostlar-
na och andra figurer rör sig vid urtav-
lan. På andra sidan torget ligger den 
gotiska Týnkyrkan vars magnifika torn 
kan ses från större delen av staden. 

M I D D A G E N  Ä T E R  V I  P Å  restaurang U 
Kroka i Praha 2. Vi slår oss ner på ute-
serveringen och det dröjer inte många 
minuter förrän vi har varsitt glas med 
kall öl framför oss. Tjeckerna har varit 

världskända för sin öl ända sen värl-
dens första pilsner hälldes upp i den 
tjeckiska staden Plzeň 1842. 

Senare på kvällen, mätta på gulasch 
och hemgjorda bröddumplings, tar vi 
spårvagnen in till Praha 1 och stads-
kärnan igen. Prag har ett utmärkt nät 
av tunnelbanor och spårvagnar. Ett 
tredagarskort kostar lite drygt 100 
kronor och rekommenderas varmt om 
man vill se lite mer av staden.

I  E N  K Ä L L A R E  L I G G E R  C O C K T A I L B A R E N 
Black Angel's. Kristallkronorna är 
massiva och guldspeglarna på tegel-
väggarna är inte heller av det spars-
makade slaget. Menyn är tjock som en 
smärre pocketbok och min besluts-
ångest uppmärksammas av barten-
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dern. Han ber mig nämna en drink jag 
gillar och en jag inte gillar. Sen svarar 
jag på hans följdfrågor: ”Gärna surt, 
inte för sött och absolut inte beskt.” 

Han nickar kort och sträcker sig 
genast efter ett glas. Det mortlas och 
hackas och mäts upp och skakas och 
silas. Drinken som varsamt ställs ner 
framför mig några minuter senare är 
både vansinnigt vacker och god. Lite 
sur, inte för söt – och absolut inte 
besk. Att jag inte har någon aning 
om ingredienserna, eller om drinken 
ens har ett namn, slår mig först när 
vi vandrar tillbaka till hotellet i den 
ljumma sommarnatten.

M O R G O N E N  D Ä R P Å  V E C K L A R  jag ut Prag-
kartan igen. Stora gröna cirklar pryder 

den. Dagen innan frågade jag kvinnan 
på turistinformationen efter de bästa 
utsiktsplatserna. Hon log, drog kartan 
till sig, sträckte sig efter en överstryk-
ningspenna och med van hand ringade 
hon in ställe efter ställe.

På västra sidan Moldau går en 
linbana upp till en höjd där Petrin 
Tower, en Eiffeltornsliknande bygg-
nad från 1891, ligger. Väl där kan man 
välja mellan 299 trappsteg – eller 
att betala lite extra för hissen som 
snabbt tar en de 63,5 metrarna upp 
till toppen. Uppe väntar en trehund-
rasextiogradig vy över staden. Inten-
sivt röda tegeltak breder ut sig bort 
till Moldau där alla broar, Karlsbron 
inkluderad, binder ihop bägge sidor av 
staden. Ytterligare en bit bort sträcker 

TV-tornet i Žižkov upp sig – vilket 
är en annan bra utsiktsplats om man 
vill se Prag från ovan. Hitom floden 
reser sig slottsdistriktet Hradčany 
med sina katedralspiror, tinnar och 
torn. Pragborgen är det största slottet 
i världen enligt Guinness rekordbok 
och historien sträcker sig tillbaka till 
år 870. Sedan dess har slottet byggts 
på, återuppbyggts och utökats under 
århundradena, vilket innebär bygg-
nadsstilar från många olika tidsepo-
ker. Slottet består av bland annat fyra 
kyrkor, fyra palats och många andra 
stora byggnader och trädgårdar. Det är 
lätt att spendera timmar i slottsområ-
det och en bra utsikt över Prag får man 
på köpet.

HAWAII
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Ä R  M A N  I N T R E S S E R A D  av Franz Kafka, 
den fransk-österrikiske författaren 
född i Prag, så finns det ett Kafka-
museum strax norr om Karlsbron på 
västra sidan av Moldau. Räcker det 
med en mindre dos av Kafka så går det 
utmärkt att få det i museishopen tvärs 
över torget. Förutom Kafka-grejer hit-
tar man även där en del av den tjeckis-
ke målaren Alphonse Muncha – känd 
framförallt för sina jugendmålningar i 
bleka pastellfärger, ofta porträtteran-
de eleganta kvinnor med imponerande 
hårsvall omringade av blommor.

G I L L A R  M A N  T A N K E N  P Å  M U S E U M  men 
inte känner sig så kulturellt lagd så 
har Prag gott om andra alternativ. Här 
finns museer med inriktning på allti-
från öl, sexmaskiner, choklad och alke-
mi till ett tre våningar stort museum 
inriktat på medeltida tortyrredskap. 
Jag besöker det sistnämnda, och trots 
att det behövdes en trdelník – ett slags 
kanelbullesmakande bakverk fylld 
med mjukglass – och en stund ute i 
solen efteråt för att bli av med obe-
hagskänslan i magen så ångrar jag inte 
besöket, tvärtom.

D A G E N  D Ä R P Å ,  tidigt på morgonen –  
så tidigt att vissa skulle kalla det natt 
– ringer väckarklockan. Vi drar snabbt 
på oss kläder, nickar till den gäspande 
receptionisten och ger oss ut i mörkret. 
Väl framme vid Karlsbron räknar vi 
till ett tiotal, kanske femton, andra på 
bron. Vi sätter oss med ryggen mot en 
av barockstatyerna och strax däref-
ter dyker de första solstrålarna fram 
bakom hustaken. Fågelkvitter bryter 
tystnaden och de vackra byggnaderna 
från alla möjliga tidsepoker – gotik, 
rokoko, renässans och jugend – återfår 
långsamt sina färger. Det är svårt att 
tänka sig en bättre start på dagen.

L Ä S  M E R  P Å :  V I N G. S E / P R AG

M U S E E R

Kafka-museum 
Cihelna 2B, Mala Strana 

Judiska museet  
U stare shkoly 141/1, U Stareho Hrbitova 3a 

Medeltida tortyrmuseum 
Krizhovnicke namesti 194/1, precis vid  
Karlsbrons västra brofäste 

Czech Beer Museum
Husova 241/7 

R E S T A U R A N G E R

U Kroka  
Vällagad, god tjeckisk mat och bra  
service.
Vratislavova 12, Praha 2 

Lokál U Bílé kuželky  
Fantastisk friterad ost och hemmagjord 
hallonsoda.
Misenska 12, ett stenkast från Franz  
Kafka-museet

Kavárna Slavia   
Här har mat och kaffe serverats till  
tjeckiska författare, skådespelare och  
politiker sen 1884.
Smetanovo nabrezhi 1012/2C O C K T A I L B A R E R

Hemingway 
Karoliny Svetle 279/26 

Black Angel’s
Staromestske namesti 460/29 

Annas tips från Prag

LOKÁL U BÍLÉ KUŽELKY 

KAFKA-MUSÉET

TRDELNÍK KAVÁRNA SLAVIA
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   TIPS

T E X T :  L I Z  L I N D V A L L

F O T O :  L I Z  L I N D V A L L  &  V I N G S  B I L D A R K I V

Barcelona
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CHOKLAD PÅ SPÄNNANDE SÄTT. 
Chokladmousse med salt och oliv-
olja. Konstigt? Äckligt? Nej, inte alls! 
Detta är en typisk katalansk efterrätt 
som kommer få hela din kropp att 
le av glädje. Den bästa får du på 
restaurangen Tapeo i stadsdelen 
el Born. Carrer de Montcada, 29.

MAGISKA FONTÄNER. Sprutande fontä-
ner med vatten som rör sig i takt med musi-
ken kan låta klyschigt. Men när skymningen 
faller och Freddie Mercury vrålar ”Barcelo-
na” ur högtalarna samtidigt som vattnet i 
fontänerna färgas rött, då känner man ett 
stort ”Wow” i hela kroppen. Fontänshowen 
håll nästan varje kväll klockan åtta. 

�

�

SMAKER FRÅN SYDAMERIKA. Vi är 
många som drömmer om Central- och 
Sydamerika, men inte alla har råd och 
tid att ta sig dit. En superbra grej i Barce-
lona är att det kryllar av sydamerikanska 
restauranger så du får i alla fall prova på 
den latinska kulturens mat och drycker. 
Min favorit just nu är den mexikanska 
restauranger Cantina Machito i Gracía. 
Calle Torrijos, 47.

ALLA DESSA MATMARKNADER. Finns 
det något bättre än att gå till någon mat-
marknad och provsmaka frukt, beställa 
lite ost och titta på alla tanter som vet 
vad de vill ha. De tre stora matmarknad-
erna i centrum är Mercat de Santa 
Catarina, La Boqueria och Mercat de 
Sant Antoni. Välj den förstnämnda för 
det vackra takets skull. Metro: Jaume I.

RIERA BAIXA. Är du ute efter span-
ska vintagekläder och loppisfynd? 
Sök dig till gatan Ribera Baixa i stads-
delen Raval. Här finns vackra, origi-
nella butiker med festklänningar och 
smycken från 1920-talet, äkta hippie-
klänningar från 1970-talet och allt
däremellan. Metro: Sant Antoni.

TACK FÖR GRACÍA. Istället för att träng-
as med alla turister på Ramblan sök dig till 
stadsdelen Gracía, bara några tunnelba-
nestopp bort. Här möts du av ett annat 
Barcelona; smala, lummiga gator, kantade 
av designerbutiker, trendiga restauranger 
och pittoreska torg med soliga uteser-
veringar och en skön puls i luften. Metro: 
Fontana.
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PUSS MED UTSIKT. Gillar du att blicka 
ut över en stad ovanifrån medan du håller 
en kär vän i din hand eller skålar i cava 
tillsammans med bästa polarna, så är 
detta stället för dig. Bunkern ligger uppe 
på toppen av berget Rovira och härifrån 
har du en 360 graders utsikt över hela 
Barcelona. Metro: Alfons X. Gå sedan 
uppåt mot toppen av berget. 

BALKONGINSPIRATION.  Det spelar ing-
en roll om du har ont om pengar i Barcelona. 
Att promenera runt och titta på alla vackra 
hus och balkonger är helt gratis och så 
inspirerande. Modernistisk konst, utefasa-
der täckta av vackra tapeter och så många 
gröna växter och blommor att du kommer 
att vilja bli florist när du kommer hem. 

BLI KÄR I DINA FÖTTER! Både damer och 
herrar i Barcelona har koll på det här med att 
ha välmanikyrerade händer och fötter. Här 
i stan finns det gott om skönhetssalonger 
som erbjuder manikyr och andra behand-
lingar för en billig peng. Ett perfekt sätt att 
starta semestern på. Min favoritsalong just 
nu heter Pink Peony. Passeig de Gràcia, 100.

LA PEPITA. Det räcker att kliva in i den 
lilla lokalen med det härliga sorlet för att 
bli uppöver öronen förälskad. Här tillagas 
lyxiga och moderna tapas med mycket kär-
lek och kreativitet. Vad sägs exempelvis om 
gåslever med choklad eller majsglass som 
serveras med popcorn? Men det går inte att 
boka bord, så kom helst direkt när de öppnar 
klockan 19.30. Carrer de Còrsega, 343.

LYXFIKA. Det allra finaste kaféet 
i Barcelona heter Jaime Beriestain. 
Vackra glas och koppar, häpnads-
väckande inredning, galet gott kaffe 
och helt ljuvliga bakelser. Dessutom 
är stämingen så skön och härlig. 
Missa inte deras citron-och maräng-
paj. Carrer Pau Clauris, 167.

IN I BUBBLAN. På helgerna i Barcelona 
är det inte svårt att underhålla barnen. Det 
pågår aktiviteter överallt. Vår minstings 
favorit just nu är jaga såpbubblor i parc 
Ciutadella. Det enda du själv behöver göra 
är att ge en slant eller två till de som blåser 
bubblorna och sedan kan du sätta dig ner 
och ta det lugnt på en bänk i solen. 
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T E X T :  K R I S T O F E R  K E B B O N    F O T O :  T E D  L I N D H O L M ,  K R I S T O F E R  K E B B O N  &  V I N G S  B I L D A R K I V

ALGARVE
Europas bästa stränder

När TripAdvisor nyligen korade 
Europas bästa stränder platsade inte mindre 

än fyra av Algarvekustens stränder på topplistan. 
Vings värld åkte vi dit för att se 

om ryktet stämmer.
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#16
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A lgarve är ett riktigt 
semesterparadis  
med skönt klimat 
året om. Här, på

Portugals sydkust, väntar en 
vild och vacker natur med vack-
ra stränder och undersköna la-
guner. Har du någon gång blädd-
rat i ett resemagasin och häpnat 
över de fantastiska vyerna med 
vackra, dramatiska stränder i 
Portugal? Då är det förmodlig-
en här bilderna är tagna.

P O P U L Ä R A  R E S M Å L  som turist-
magneten Albufeira och lyxiga 
Vilamoura lockar många turis-

ter sommartid, men om du vill 
undvika trängsel går det utmärkt 
att hitta lugnare platser längs den 
vackra kusten. Faktum är att i 
stort sett alla stränder längs med 
kusten håller riktigt hög klass. 

E T T  T I P S  Ä R  A T T  hyra en bil, söka 
sig utanför de populäraste bad-
orterna och bege sig ut till de 
stränder som inte ligger i direkt 
anslutning till hotellen på turist-
orterna. Så med TripAdvisors 
topplista i handen ger vi oss iväg, 
och det dröjer inte länge förrän 
vi hittat några stränder som lätt 
kvalar in på vår all-time-high.

A

Praia da Falésia är en till synes ändlös strand mellan Olhos de Agua 
och Vilamoura. Stranden är bred, säkert 50 meter, och består av ljus, 
fin sand. Hela vägen kantas stranden av branta sluttningar bestående 
av röda, urholkade klippor där måsarna segelflyger fram och tillbaka 
över kanten. De vackra klipporna har också gett stranden dess namn 
(falésia betyder klippa). Här råder ett konstant havsbrus som skapar 
en behaglig ljudmatta och tillsammans med utsikten över horisonten 
ger miljön en meditativ känsla. 

#24 Praia da Galé
Den första stranden vi besöker är Praia da 
Galé, några kilometer väster om Albufeira. 
Här finns faciliteter som restaurang och 
toaletter i de båda ändarna av stranden, 
Galé Oeste i väster och Galé Leste i 
öster, men däremellan väntar kilometer 
efter kilometer av ljusbrun, fin sand, 
inramad av gyllene klippor och vackra 
stenformationer. De stora vågorna som 
rullar in har en närmast hypnotisk effekt. 
Här är det lätt att bli ett med havet och 
den storslagna naturen. För den som 
reser med barn är detta ett perfekt stopp, 
där den östra delen är mest lättillgänglig.

#18 Praia da Falésia

#18
#24
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"Fotografen Ted 
    sköljs över av en        
jättevåg, men vi bara             
   skrattar."

Praia Dona Ana ligger strax utanför den vackra staden Lagos. Det första vi 
ser när vi parkerat bilen är de branta, ockrafärgade klippväggarna av sandsten 
som stupar rakt ner mot havet och den gyllenbruna sanden. Det är nästan 
lite Thailandskänsla med de smala höga klipporna och grottorna. Stranden 
är relativt liten, vilket gör att det kan bli något trångt under högsäsong. 
Å andra sidan är den ett perfekt val när det är lite blåsigt, tack vare de 
skyddande klipporna som omgärdar stranden. Den som letar efter ett 
riktigt "instagram moment" kan med fördel ta en båttur till de vackra 
grottorna och klippformationerna vid udden Ponta da Piedade.

Den sista stranden vi besöker är också 
den bästa. TripAdvisors motivering 
lyder: ”Klassisk Algarve-strand som 
har allt: sand, klippor, berg, grottor 
och valv. Och dessutom kristallklart 
vatten och ett rikt liv under ytan.” 
Varje ord är sant. Det är bara att lyfta 
på hatten, detta är en av de vackraste 
stränder jag upplevt någonsin. När 
jag gått ner för den stenlagda gången 
och tagit mina första steg i den 
eftermiddagsvarma sanden kan jag 
liksom inte behärska mig. Jag börjar 
skratta okontrollerat. När sedan 
fotografen Ted sköljs över av en 
jättevåg, i sin jakt på bra bilder bland 
grottorna, är det helt omöjligt sluta 
skratta. Och när han har checkat så 
att såväl kamera som minneskort är 
oskadda, ja då skrattar han också.

#16 Praia Dona Ana

#3 Praia da 
Marinha 

LÄS MER PÅ: VING.SE/PORTUGAL

1 .  P E S T A N A  V I L A  S O L  g , 
V I L A M O U R A

Algarve är känt för sin högklassiga 
golf, och är det golf du är ute efter 
bor du bäst på detta fina golfhotell 
med en egen 27-hålsbana, strax 
utanför tjusiga Vilamoura. 

2 .  C L U B  M E D  D A  B A L A I A  r , 
A L B U F E I R A 

Vill du uppleva All Inclusive utöver 
det vanliga ska du testa Club Med. 
Här bor du lyxigt precis vid havet, 
inte långt från Praia da Falésia.

3 .  L U A R  d , 
P R A I A  D A  R O C H A   

Trevligt mellanklasshotell med fint 
läge på en klippa vid stranden 
Praia dos Três, i den västra delen 
av Praia da Rocha.

3 hotelltips

#16

#3
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Vi startar "MiniCluben"  
och den första barn- 

klubben är född. 

1969

Sunwing expanderar 
till Afrika i och med att 

Sunwing Gambia invigs.

1972

Vårt första Sunwing  
invigs – Nueva Suecia  

på Gran Canaria. 

1967

"Club 13"  
för ungdomar 

startas. 

1973

SUNWING
Grattis på 
födelsedagen

I  ÅR FIRAR VI EN MYCKET VITAL 50-ÅRING: SUNWING 
FAMILY RESORTS. MYCKET VATTEN HAR RUNNIT GENOM 
POOLERNA SEDAN DET FÖRSTA SUNWING-HOTELLET, NUEVA 
SUECIA, ÖPPNA DE PÅ GRAN CANARIA 1967. MEN DEN HÄR 
50-ÅRINGEN ÄR LÅNGT IFRÅN TRÖTT. T VÄRTOM.

Sunwings maskot,  
giraffen Lollo, dyker upp  

för första gången. 

1976

Sunwing i den 
svenska skidorten 

Åre invigs. 

1979
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Egentligen grundades Sunwing redan 
1965, under namnet I.H.E.S.A. (Indu-
strias Hoteleras Espanolas S.A). Men 
det var först två år senare som det första 
Sunwing-hotellet stod färdigt – Nueva 
Suecia i San Agustín på Gran Canaria. 
Tanken var lika enkel som genial – att 
skapa ett hotellkoncept där barnen trivs 
lika bra som de vuxna. 

S U N W I N G  B L E V  O M G Å E N D E  E N  S U C C É  och 
hotellkonceptet expanderade snabbt. 
Under de 50 år som passerat har nya 
Sunwing kommit, medan andra har 
försvunnit. Satsningar i bland annat 
Afrika och Sverige har kommit och gått. 
Och för varje säsong har konceptet 
utvecklats och förfinats till det som idag 
är Vings i särklass populäraste hotell för 
barnfamiljer. 

– Mår barnen bra gör föräldrarna det 
också. Det har varit vår ledstjärna under 
de 50 år vi utvecklat semesterupplevel-
ser för barnfamiljer på Sunwing- 
hotellen, säger Joakim Eriksson, varu-
märkesansvarig för Sunwing. Därför har 
vi anpassat allt in i minsta detalj, från 
lunchmenyer till poolområden, för att 
hela familjen ska få en så avkopplande 
och lyckad semester som möjligt. 

V A D  Ä R  D Å  H E M L I G H E T E N  B A K O M  S U C C É N ? 
Hur har konceptet lyckats locka nya 
svenska semesterfirare, år ut och år in? 
Enligt Joakim Eriksson handlar det om 
att lyssna på sina kunder. 

– Vi har alltid varit väldigt lyhörda 
när det gäller våra gästers önskemål. 
Vi frågar varenda familj som bor på 
Sunwing vad de tyckte, och vilka för-

bättringar de skulle vilja se i framtiden. 
Sedan prioriterar vi och tillgodoser 
det majoriteten vill. Till exempel vill vi 
nordbor sova i mjuka sängar med sköna 
kuddar. Vi vill ha osthyvlar i köket och 
barnklubb med skandinavisk personal. 
Allt det där har vi lärt oss genom att 
fråga våra gäster vad de vill ha på semes-
tern.

D Ä R  N Å G O N S T A N S  F I N N S  N O G  hemlig-
heten bakom Sunwings succé. Man får 
allt det där som lockar i utlandet – ett 
varmare klimat, exotisk natur och sol-
dränkta stränder. Men också den ser-
vice och bekvämlighet som vi nordbor 
värdesätter så högt. Kort sagt, det bästa 
av två världar: sydländsk stämning och 
nordisk design.

SUNWING
Grattis på 
födelsedagen

"Club 18" för  
ungdomar  

startas.

1986

Vårt andra Sunwing 
i Sverige öppnas, i 
Ekerum på Öland. 

1993

Maskoten Lollo får en kom-
pis när björnen Bernie dyker 

upp för första gången. 

Vårt första Sunwing i Thai-
land öppnar på Bangtao 

Beach i Phuket. 

2006

Premiär för 
Sunwings syster-
koncept Ocean 
Beach Club på 

Kreta. 

2011

Sunwing vinner samt-
liga charterkategorier 
i ”Stora Barnsemester-
priset”, framröstat av 
svenska barnfamiljer. 

2016

Sunwing  
fyller 50!

2017
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UPPVÄXT  
PÅ SUNWING

T E X T :  K R I S T O F E R  K E B B O N    
F O T O :  A N N A  H A S S E L K V I S T  ( P R I V A T A )  S A M T  V I N G S  B I L D A R K I V 

LOVE, 4 MÅNADER, GÖR DEBUT PÅ SUNWING CALA BONA

Anna Hasselkvist tillbringade många semestrar  
på Sunwing som barn. När hon själv fick  

barn var det aldrig någon tvekan om  
vart hon skulle resa på semester.  
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HAPPY BABY-RUM PÅ SUNWING CALA BONA, MALLORCA

– Vi brukade vara två veckor på 
Sunwing varje sommar, sen blev det 
husvagnssemester i Sverige, berättar 
Anna. Men det var helt klart Sunwing- 
semestern som prioriterades högst,  
vi sparade pengar och laddade för detta 
hela året. 

F Ö R S T A  G Å N G E N  A N N A  satte sin fot på 
Sunwing var hon fem år, och den gång-
en gick resan till Makrigialos på Kreta. 
Därefter blev det två år på Rhodos, sen 
Arguineguín, Cypern, Mallorca...  
Och Anna minns med glädje vartenda 
ställe hon besökte.

– Jag träffade alltid nya kompisar. 
Det fanns ju en massa klubbar för de 
olika åldrarna, som MiniCluben och 
Club 13. Det var så roligt med alla ak-
tiviteter, Jag var med på så mycket jag 
bara kunde.

N Ä R  A N N A  S Å  S M Å N I N G O M  bildade egen 
familj och fick sitt första barn, dröjde 
det inte länge innan hon var tillbaka på 
Sunwing. Då föll valet på Sunwing i Cala 
Bona på Mallorca, som också var det ho-
tell hon besökte flest gånger som barn. 

– Jag gillar verkligen det stället, det 
var ett av de sista jag var på som barn. 
Och så hittade vi riktigt bra rum, Happy 
Baby-rum som låg precis vid poolen. 
Och som alltid på Sunwing är det ju så 
bekvämt när du har små barn. Du vet att 
det finns spjälsäng, sulky, barnstol och 
allt du behöver för att resa smidigt med 
små barn.

Ä V E N  O M  M Y C K E T  Ä R  S I G  L I K T  sedan  
Annas barndoms semestrar, kan hon 
också se skillnader mellan då och nu. 

– Nu är det mer upplagt så att du ska 
kunna äta alla måltider på hotellet. När 

jag var liten åt vi kanske på hotellets 
restaurang någon kväll i veckan, i övrigt 
åt vi ute eller lagade själva. Sen har ju 
allting förfinats och utvecklats. Shower-
na och träningsmöjligheterna  har 
blivit proffsigare, ja det finns massor 
som har blivit ännu bättre. Min pappa 
påstår dock att han saknar den tårta och 
konjak som tydligen serverades på after 
beachen på 80-talet...

E F T E R  N Y P R E M I Ä R E N  H A R  A N N A  och 
hennes familj hunnit med att besöka 
Sunwing i Thailand, på Cypern och 
Mallorca. Faktum är att Annas äldste 
son Love lärde sig gå på Alcudia- 
stranden på Mallorca. Så långt har inte 
lillebror Valter kommit än, men han 
har redan invigts i Sunwings underbara 
värld. Vart premiärturen gick? Cala 
Bona förstås.

KLAR FÖR MINICLUB 1987
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T E X T :  K E N  G E R H A R D S S O N    
F O T O :  K E N  G E R H A R D S S O N  O C H  V I N G S  B I L D A R K I V 

VUXNA HAR OFTA SINA BESTÄMDA IDÉER OM VA D MAN 
SKA GÖRA PÅ SEMESTERN. MEN DE SOM VERKLIGEN  
VET VA D SOM KRÄVS FÖR EN LYCKA D SEMESTER  
ÄR BARNENS FAVORITER LOLLO & BERNIE.  
HÄR ÄR DERAS EGEN SEMESTERGUIDE.

Barnens Semesterguide
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BADA 

Lollo och Bernie älskar 
att det är så varmt och 
skönt på semestern, och 
de tycker det är jätte- 
roligt att titta på när 
alla barn badar i 
poolen eller i havet. 
Extra kul blir det om 
man har en luftmadrass 
eller en boll med sig till 
badet.

 RÖRA PÅ SIG! 

När man är på semester är det 
extra roligt att röra på sig. Kanske 
finns det en strand man kan slå 
kuller byttor på, ett gym som de 
vuxna kan träna i, eller varför inte 
bara hoppa och skutta så mycket 
du kan i sängen? Lollo och Bernie 
har koll på att allting fungerar, 
även löpmaskinerna.

LEK OCH PYSSLA
Släpp fram din inre 
konstnär! Bernie älskar 
att måla, och det gör 
han bäst liggandes på 
golvet i barnklubben. 
Har du testat det? Lollo 
tycker att det är väldigt 
roligt att busa med 
alla barn, och en av 
hennes favoritlekar är 
gosedjurs kramningen.

SPELA SPEL
Det finns massor av 
roliga spel att spela 
på semestern. Varför 
inte spela memory eller 
Lollo & Bernie SOLO  
på balkongen precis 
när du har vaknat?  
Lollo och Bernie har 
spelat spel med varan-
dra hur många gånger 
som helst, och ibland 
gillar de att spela spel 
som tar lång tid, som  
t.ex. schack.

BLI SANDIG! 

När man är på se-
mester får man ofta 
chansen att leka och 
rulla runt i sanden, 
ta den! Lollo och 
Bernie brukar inte 
bara busa i sanden, 
de brukar också 
bygga fina sandslott 
och sandkakor. Vad 
brukar du bygga när 
du leker med sand?

Läs mer om  
Lollo & Bernie på  

Ving.se/ 
lollo-bernie

Bada

Spela spel

Röra på sig

Bli sandig

Leka & pyssla
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SLAPPA 
Glöm inte bort att bara råka somna lite var 
som helst när du är på semester. Det kan vara 
på en solstol, i soffan eller varför inte på en 
grön och fin gräsplätt under några palmer. 
Lollo och Bernie tycker att det är väldigt 
roligt att gå runt på hotellet och leta efter 
både barn och vuxna som ligger och snarkar 
på sina solstolar. Risken finns att du blir väckt 
av någon av dem, för oftast vill de att du ska 
följa med och leka!

TRÄFFA NYA 
MÄNNISKOR! 
Om det finns en sak som 
Lollo och Bernie älskar 
mer än något annat så 
är det att träffa nya 
vänner. När man är på 
semester så är chansen 
stor att man träffar 
någon som inte pratar 
samma språk som en 
själv. Det gör ingenting, 
för man kan ju kommu-
nicera utan att prata! 
Kan du komma på 
något exempel? Lollo 
och Bernie är experter 
på detta, eftersom de 
pratar djurspråk, men 
nästan bara leker med 
människor!

Träffa nya 
vänner

Slappa

LYXA TILL DET
Man kan lyxa till det på flera olika sätt! Kanske genom att  
äta frukt varje dag? Eller med ett besök på hotellets spa?  
Den lediga tiden är kanske lyxig nog, men ibland kan man 
lyckas hitta småsaker som gör semestern ännu lyxigare.

Lyxa till det
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ÄTA GOTT
Finns det någon mat här som du inte brukar äta hemma? Passa  
på att äta så mycket som möjligt av sådant som du inte kan hitta 
hemma. Och förresten, testa hur frukten smakar utomlands, den  
är så mycket godare än hemma.

Visste du att Ving var först med att lansera en särskild barn   
klubb på våra hotell? Redan 1969 skapade vi Mini-Cluben,  
som numera går under namnet Lollo & Bernies Mini Land  
och finns på alla Sunwing Family Resorts. Här finns det alltid  
något att göra för små och stora barn. Från morgon till kväll,  
5–7 dagar i veckan. De flesta aktiviteter är gratis och leds  
av vår egen ut bildade och skandinavisk talande personal.

BARA FÖR BARN

...packat ner mitt favorit-
gosedjur.
...sett piloten på mitt  
flygplan.
...sagt hej till recep tion - 
isten på mitt hotell.
...hoppat i sängen.
...badat i poolen.
...badat i havet.
...ätit glass.
...ätit frukt.
...träffat en ny kompis.
...lärt mig hur man säger  
hej i landet jag är på  
semester i. så här säger 
man: 

...lärt mig vad huvud staden  
i det här landet heter.  
den heter:

...sagt ”hej då lollo & 
bernie” när flygplanet 
lämnar marken på väg hem.

SJUNG OCH DANSA 
Finns det mini disco  
på ditt hotell? Glöm 
inte bort att både 
sjunga och dansa så 
mycket som det bara 
går, antingen på eller 
nedanför scenen.

Sjunga och
dansa

vissa saker bör man alltid  
göra på semestern. här är  

lollo & bernies egen checklista.  
har du gjort allt på listan?

jag har...

✂

Äta gott

CHECKLISTA

W

m

j

m

j

Z

m

m

W

W

Z

j
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Kalle har ett förflutet som 
naprapat sedan 30 år. Han  
har jobbat med fysträning och  
rehab, föreläst om idrotts- 
skador och jobbat aktivt inom 
idrotten. 

Som resesällskap tog Kalle 
med sig Eva, sjuksköterska 
och yogainstruktör på Friskis 
& Svettis. 

Kalle är en aktiv man som 
tränat hela sitt liv. Han  
brinner för att få människor  
aktiva, vilket han jobbade 
hårt för under sin tid som 
Reseledare Senior.

65-ÅRINGEN  
SOM BLEV RESELEDARE

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

I  MARS 2016 UTLYSTE VING  TÄVLINGEN ”RESELEDARE SENIOR”. 
TÄVLINGEN VAR ÖPPEN FÖR ALLA SOM F YLLT 65, OCH VINNAREN 
FICK UNDER EN VECKA PROVA PÅ RESELEDARYRKET PÅ RHODOS.  

VINNARE BLEV 65-ÅRIGE KALLE SUNDKVIST FRÅN BROMMA,  
SOM TOG  SIG  AN UPPGIFTEN MED BRAVUR.



Säkerhet 
över

 alla gränser

* Det är alltid de fullständiga villkoren som gäller vid skadereglering

Ta inga risker  
din resa är värdefull

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

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

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

bolaget om du orsakar skada på bilen.

Saknar du hemförsäkring hjälper vi dig att teckna en heltäckande försäkring. 

För mer information om försäkringen vänligen kontakta
din resesäljare på Ving, alternativt läs mer på www.ving.se

Gouda_annonce_215x275_maj16.indd   1 10-05-2016   20:55:34
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HITTA RÄTT HOTELL

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

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

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

L Ä S  M E R  P Å :
V I N G. S E / F A M I L J E H OT E L L

CLU B M E D 
All Inclusive utöver det vanliga 

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

BY SUNWING

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

FAMILY COMFORT  
Prisvärt och barnvänligt

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

FAMILY GARDEN  
Noggrant utvalda familjehotell 

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

OCE AN BE ACH CLU B   
Designhotell för familjer 

Ocean Beach Club är ett lyxigare och 
lugnare koncepthotell för den moderna 
familjen som uppskattar design och god mat 
i en trevlig, avslappnad atmosfär. Förutom ett perfekt 
läge vid stranden får du träningsmöjligheter, barnklubb, 
smakfulla lägenheter och omsorgsfullt utarbetade  
restaurangmenyer. Vill du ha lite extra semesterlyx  
kan vi rekommendera en lägenhet med Swim Out.
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H O T E L L  F Ö R  A L L A

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

SENTIDO
När du vill ha en extra 
guldkant på semestern

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

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

CASA COOK 
Modern design och lokala 
upplevelser

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

SIGNATURE  
Noggrant utvalda lyxhotell

Signature är våra bästa hotell och riktiga guldkorn 
med 5 vingar. Hotellen erbjuder en kombination av 
toppläge och högsta klass på både service och facili-
teter. I denna kategori finns eleganta boutiquehotell, 
spahotell, unika designhotell och klassiska lyxhotell, 
med det gemensamt att de har en internationellt 
kräsen publik. Signature hotellen har ibland ålders-
gräns, men inte alltid.

H O T E L L  F Ö R  V U X N A

PRIME 
COMFORT  
Prisvärt när du reser utan barn

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

PRIME 
SELECT  
Utvalda vuxenhotell

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

SUNPRIME  
Skräddarsytt 
för vuxna 

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

L Ä S  M E R  P Å :  V I N G. S E / H OT E L L
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Det finns få platser där de yngsta trivs så bra som 
på Sunwing. Oavsett vilket av hotellen du väljer. 
Här är lägenheterna alltid rymliga, poolerna alltid 
barnvänliga och havet alltid nära. 

Våra bästa familjehotell  
SUNWING FAMILY RESORTS

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

klasser
• Aktiviteter och underhållning
• Lollo & Bernie på hotellet
• Skandinavisk barnklubb
• Teen Lounge med PS4
• Restauranger och barer
• Smarta måltidspaket
• Direkt transfer (ej Thailand och 

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

A L LT I D P Å  S U N W I N G

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

C Y P E R N
Sunwing Sandy Bay Beach

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

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

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

T U R K I E T
Sunwing Side Beach

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

Designat för vuxna  

SUNPRIME HOTELS
A L LT I D P Å  S U N P R I M E

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

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

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

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

C Y P E R N
Sunprime Ayia Napa Suites

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

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

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

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

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

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

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

Många förknippar Ving med sol- och badresor, men i  
Vings värld ryms även golfresor, konferens resor,  

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

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

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

C I T Y R E S O R
Välj mellan över 40 storstäder 
och massor av noggrant utvalda 
hotell. Bestäm själv när du vill resa 
och hur länge du ska vara borta. 

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

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

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

F O R M E L  1 - R E S O R
Upplev farten, spänningen och 
dramatiken på ett F1-Grand Prix! 
Flyg, hotell, transfer till banan 
samt plats på läktaren ingår.

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

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

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

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

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

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

OCKSÅ HOS VING  

+

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

A R U B A

B A R B A D O S 

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

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

C U R A Ç A O

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

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

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

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

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

G A M B I A

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

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

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

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

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

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

K A P  V E R D E
Santa Maria

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

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

M A L D I V E R N A
Anantara Dhigu, Ananta-

ra Veli, Club Med Cani, 
Constance Moofushi Mal-
dives, Hulhule, Koman-
doo, Kuredu, Kurumba, 
Reethi, Royal Island, Sun 
Island

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

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

M A U R I T I U S

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

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

P U E R T O  R I CO 

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

S I N G A P O R E

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

Carmen, Playa Blanca  
Teneriffa: Guía de 
Isora, Los Cristianos, Los 
Gigantes, Playa de las 
Américas, Playa Paraiso, 
Puerto de la Cruz, San 
Miquel de Abona, Santa 
Cruz, Vilaflor 
Mallorca: Alcudia, 
Banyalbufar/Estel-
lencs, Cala Bona, Cala 
d’Or, Cala Mayor, Cala 
Mesquida, Cala Millor, 
Cala Ratjada, Cala San 
Vicente, Can Picafort, 
Deiá, Illetas, Palma 
Nova/Magaluf, Palma 
stad, Playa de Palma, 
Port de Andratx, Puerto 
Pollensa, Puerto de Sóller, 
Sa Coma, Santa Ponsa, 
Valldemossa
Menorca: Cala'n Bosch, 
Ciutadella, Cala Galdana, 
Son Bou, Santa Thomas

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

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

S Y D A F R I K A
Kapstaden

T A N Z A N I A
Zanzibar

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

T U R K I E T
Alanya, Antalya, Belek, 
Bitez, Bodrum, Gümbet, 
Içmeler, Marmaris, Side

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

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

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

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

K RY S S N I N G A R
Medelhavet, Karibien,
Dubai, Indiska oceanen, 
Hawaii, Kuba

R U N D R E S O R
Dominikanska republi-
ken, Gambia, Jamaica, 
Kambodja, Kuba, Mexiko, 
Thailand, Vietnam

L Ä S  M E R  P Å : 
V I N G. S E

A L L A  R E S M Å L  I  V I N G S  V Ä R L D
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Visste du att det går att flyga direktcharter med  
Ving från 17 olika flygplatser i Sverige,  

och dessutom från Köpenhamn? 

1 .  B O R L Ä N G E
Vinter 2016/2017: 
Gran Canaria
Sommar 2017: 
Mallorca, Rhodos
Vinter 2017/2018*: 
Gran Canaria

2 .  G Ö T E B O R G
Vinter 2016/2017: 
Dom. Rep. (Punta Cana), 
Egypten, Fuerteventura, 
Gran Canaria,  Mexiko 
(Cancún), Teneriffa,  
Thailand (Phuket)
Sommar 2017:  
Bulgarien, Cypern,  
Turkiet (Antalya),  
Gran Canaria, Kreta,  
Kroatien, Mallorca,  
Rhodos, Skiathos
Vinter 2017/2018*: 
Dom. Rep. (Punta Cana), 
Fuerteventura, Gran 
Canaria, Kap Verde,  
Mexiko (Cancún), Tenerif-
fa, Thailand (Phuket)

3 .  H A L M S T A D
Sommar 2017:  
Mallorca

4 .  J Ö N K Ö P I N G
Vinter 2016/2017:
Gran Canaria
Sommar 2017:  
Kreta (Chania), Kroatien, 
Mallorca, Rhodos
Vinter 2017/2018*:
Gran Canaria

5 .  K A L M A R
Vinter 2016/2017:
Gran Canaria
Sommar 2017:  
Mallorca, Rhodos
Vinter 2017/2018*:
Gran Canaria

6 .  K A R L S T A D
Vinter 2016/2017:
Gran Canaria
Sommar 2017:  
Mallorca, Rhodos
Vinter 2017/2018*:
Gran Canaria

7 .  K Ö P E N H A M N
Vinter 2016/2017: 
Dom. Rep. (Punta Cana), 
Egypten, Gran Canaria, 
Kuba, Mexiko (Cancún), 
Teneriffa, Thailand 
(Phuket)
Sommar 2017: 
Bulgarien, Cypern,  
Gran Canaria, Kos,  
Kreta, Kroatien, Lesbos, 
Madeira, Mallorca, Rho-
dos, Skiathos, Teneriffa,  
Thassos, Turkiet
Vinter 2017/2018*: 
Dom. Rep. (Punta Cana), 
Egypten, Fuerteventura, 
Gran Canaria, Kuba, 
Madeira, Teneriffa,  
Thailand (Phuket)

8 .  L U L E Å
Vinter 2016/2017: 
Gran Canaria, Thailand 
(Phuket)
Sommar 2017: 
Cypern, Mallorca,  
Rhodos, Turkiet  
(Antalya)
Vinter 2017/2018*: 
Gran Canaria, Thailand 
(Phuket)
 
9 .  M A L M Ö
Vinter 2016/2017: 
Fuerteventura, Gran 
Canaria, Teneriffa
Sommar 2017: 
Cypern, Kreta, Kroatien, 
Mallorca, Rhodos,  
Turkiet (Antalya)
Vinter 2017/2018*: 
Fuerteventura, Gran 
Canaria, Teneriffa

1 0 .  N O R R K Ö P I N G
Vinter 2016/2017: 
Gran Canaria, Teneriffa
Sommar 2017:  
Cypern, Kroatien,  
Mallorca, Rhodos
Vinter 2017/2018*: 
Gran Canaria, Teneriffa

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

1 2 .  S T O C K H O L M
( A R L A N D A )
Vinter 2016/2017: 
Aruba, Dom. rep, (Punta 
Cana),  Egypten, Fuerte-
ventura, Gran Canaria, 
Jamaica, Kap Verde, 
Kuba, Mexiko (Cancún), 
Thailand  (Phuket), 
Teneriffa 
Sommar 2017: 
Bulgarien, Cypern,  
Gran Canaria, Kreta, 
Kroatien, Mallorca,  
Rhodos, Skiathos, 
Teneriffa, Thassos, 
Turkiet 
Vinter 2017/2018*: 
Aruba, Dom. rep, (Punta 
Cana), Egypten (Marsa 
Alam), Fuerteventura, 
Gambia, Gran Canaria, 
Jamaica, Kap Verde, 
Kuba, Madeira, Mexiko 
(Cancún), Thailand  
(Phuket), Teneriffa 

1 3 .  S U N D S V A L L
Vinter 2016/2017: 
Gran Canaria
Sommar 2017: 
Mallorca
Vinter 2017/2018*: 
Gran Canaria

1 4 .  U M E Å
Vinter 2016/2017: 
Gran Canaria
Sommar 2017: 
Mallorca, Rhodos
Vinter 2017/2018*: 
Gran Canaria

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

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

1 7 .  Ö R E B R O
Vinter 2016/2017: 
Gran Canaria,  
Teneriffa, Thailand 
(Phuket)
Sommar 2017: 
Cypern, Mallorca, 
Kreta (Chania), Kroatien, 
Rhodos
Vinter 2017/2018*: 
Gran Canaria,  
Teneriffa, Thailand 
(Phuket)

1 8 .  Ö S T E R S U N D
Vinter 2016/2017: 
Gran Canaria
Sommar 2017: 
Mallorca
Vinter 2017/2018*: 
Gran Canaria

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

SNABBASTE VÄGEN 
TILL SOLEN

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

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

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



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

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

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

Butik
Sveavägen 8, Stockholm

Telefon 
0771995 995




