
84 sidor reseinspiration #2:2018

TRÄNINGSRESOR 

Lissabon
GRADVALL BESÖKER

SAIGON
PÅ RUNDRESA I

SÅ FUNKAR DET !

Afrika
– mycket mer än du tror



Det du håller i din hand är resemagasinet  
Vings värld. Magasinet kommer ut  
ett par gånger per år, fullmatat med  
84 sidor reseinspiration. Trevlig resa!

I  VINGS VÄRLD

2018
#2

30

2007
Afrika

48

34 Lissabon

62



30

Innehåll
64

05 HIT & DIT 
 Ta del av våra spaningar om engelsk 

fotboll, Formel 1, och nöjesparker i 
Dubai.

06  HELLO AFRICA!
 Häng med på en resa till kontinenten 

med tusen ansikten.

17  ROOMSERVICE 
Vi tipsar om undervattensrestaurang-
er, barnvänliga hotell på Maldiverna 
och ett nytt hotellkoncept hos Ving. 

18  STAYCATION ELLER  
SAMHÄLLSTURISM?  
Vings trendspanare synar två 
parallella trender hos dagens 
resenärer. 

20  TRÄNA I SOLEN 
 Att träna på semestern har blivit omått-

ligt populärt. Vi undersöker varför.

29  SHOPPINGTIPS  
INFÖR RESAN  

 Får vi presentera några smarta 
reseprylar som definitivt gör 
semestern bättre? 

30  THAILANDS TRA DITIONER  
 Vings Thailandsexpert Johan för djupar 

sig i thailändarnas förhållande till 
mat. 

34  GRA DVALL I LISSABON 
Journalisten Jan Gradvall skickar en 
hälsning från den portugisiska 
huvudstaden. 

41  5 STÄDER. 5 MÅSTEN. 
Ska du till Paris, London, New York, 
Berlin eller Barcelona? Här är 
platserna du inte får missa. 

47   AKTUELLT HOS VING
 Sockerfritt godis och nya resmål i 

Spanien och Mellanöstern. Läs mer  
om vad som händer på Ving.

48 COOLA POOLER 
Låt dig förföras av några av världens 
skönaste pooler. 

54  134 DAGAR PÅ CYPERN  
Sara tog med sig familjen och 
lämnade Sverige för en vinter i solen. 

58  ETT VIRTUELLT GRAN 
CANARIA   
I framtiden kommer du kunna resa 
med Ving i Virtual Reality. Först ut  
är Gran Canaria. 

62  SKAPA DITT EGET  
CASA COOK 

 Casa Cook har hyllats för sin design 
och inredning. Nu kan du inreda ditt 
hem i samma stil.

64  SAIGONS HÖJDPUNKTER 
 Vings värld åkte på en guidad tur i  

Ho Chi Minh City. Häng med! 

69  STAMMISAR PÅ SUNPRIME
 För Ulf och Gunilla Carling har 

Sunprime Atlantic View blivit ett  
andra hem. 

72  VÄRLDENS STÖRSTA 
FARTYG

 Nyligen invigdes det gigantiska kryss-
ningsfartyget Symphony of the Seas. 
Vings värld var på plats.

76  ALLTID HOS VING   
 Läs mer om våra olika resmål och 

hotellkoncept.

72
Kryssning



JOHNNY NILSEN
VD, VING SVERIGE AB

ANSVARIG UTGIVARE
Claes Pellvik

REDAKTÖR
Annika Engstam

ART DIRECTOR
Carola Byström, Cecilia Eklund Malmborg 

SKRIBENTER
Natalie Cevallos Morales, Anna Dahlberg,

Anna Hagberg, Jan Gradvall, Gunnar Jägberg, 
Kristofer Kebbon, Liz Lindvall, Johan Magnusson, 

Annamaria Olsson, Johannes Stålnacke Nero,
Ingrid Plyhm, Suzannah Vanderbush

 FOTOGRAFER
Reiner Baumann, Joakim Borén, Claus Brechenmacher, 
Natalie Cevallos Morales, Gunnar Jägberg, Åke E:son 
Lindman, Kajsa Fagerström, Anna Hagberg, Annika 

Hed, Mats Högberg, Stuart Jackson, David Johansson,
Eric Josjö, Rob Kalmbach, Helén Karlsson, Toni Karree, 

Garry Knight, Craig Lenihan, Ted Lindholm, Liz Lindvall,
Pelle Lundberg, Cecil Mathieu, Mathias Nero, Carlos 

Norlén, Annamaria Olsson, Ingrid Plyhm, Eric Pouhier,
Agneta Renebo, Joel Rhodin, Roy Riley, Maja Rosenberg,

 George Roske, Ahmed Shuau, Johannes Stålnacke  
Nero, Samuel & Daniel Taipale, Sara & Johan Thorsell,

Suzannah Vanderbush, Pontus Wallin, Stefan  
Weber, Viktor Wedell, 

samt iStock och bilder ur Vings bildarkiv.

OMSLAGSBILD
Claus Brechenmacher  & Reiner Baumann

ILLUSTRATIONER
Sara Kebbon

PRENUMERATION
Ving.se/prenumerera  

ANNONSER
annika.engstam@ving.se

ADRESS
Ving Sverige AB

Rålambsvägen 17, 105 20 Stockholm
08-555 130 00  

REDAKTIONEN
vingsvarld@ving.se   

VINGS HEMSIDA
Ving.se

REPRO
Group Creative Services & Production

Thomas Cook Northern Europe

TRYCK
Quad/Graphics, Polen

VINGS VÄRLD

Alla vi som jobbar i resebranschen har vissa resmål som hjärtat 
klappar lite extra för. För min del är Gambia ett av dem. När jag 
för 30 år sedan besökte Gambia för första gången dröjde det inte 
länge förrän jag förälskat mig i landet, och inte minst människ-
orna. Glada, vänliga och så otroligt gästfria! Alla som har jobbat 
i Gambia har nog en särskild plats i hjärtat för folket där, jag vet 
att många av mina kollegor har det. Men det är inte bara vi som 
har jobbat i Gambia som gillar landet, även gästerna stortrivs. 
Faktum är att vi har ovanligt många återkommande kunder som 
reser dit år efter år. Jag gissar att de exotiska naturupplevelser-
na och de makalösa stränderna också bidrar till att locka dem 
tillbaka gång på gång. 

VING  HAR EN LÅNG  HISTORIA  i Gambia. Ända sedan det glada 
60-talet har vi varit verksamma i landet, och under en period 
hade vi till och med ett eget Sunwing där. Efter alla dessa år 
känns det verkligen som Gambia är en del av vår ”familj”, och 
våra många duktiga partners och deras fantastiska personal har 
genom åren blivit våra vänner. Som en familj har vi också stått 
bredvid Gambia och dess folk i såväl goda som dåliga tider. 
Extra glädjande är det därför att se att denna lilla, fattiga nation 
idag utstrålar en sådan glädje och framtidstro. Efter att 2017 ha 
blivit av med den gamla diktatorn och därefter lyckats genom-
föra fria, demokratiska val är nu optimismen högst påtaglig. 
Tron på framtiden har återvänt.

I  OCH MED ATT  turismen är mycket viktig för Gambia känns det 
bra att vår verksamhet och våra kunder verkligen bidrar till 
välståndsutvecklingen. Vi har fördubblat antalet resor sedan 
förra året, och pricken över i:et i vår satsning är öppnandet av 
vårt nya Sunprime nu i vinter. Läs mer om detta härliga hotell, 
och om Gambia på sidan 10. 

EU Ecolabel : PL/028/005

Använt papper bör samlas in 
och återvinnas.

En kär  
familjemedlem
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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.

HIT &  DIT

Har du abstinens efter sommarens 
fotbolls-VM? Inga problem! För äntligen 
är det dags för en ny säsong i ligornas 
liga – engelska Premier League. På 
Ving.se kan du boka fotbollspaket 
som består av hotell och matchbiljet-
ter till alla hemmamatcher för lagen 
Manchester City, Manchester United, 
Liverpool, Chelsea, Tottenham, 
Arsenal och West Ham.

FOTBOLLSSÄSONGEN 

ÄR IGÅNG!

F1-AVSLUTNING 
I ABU DHABI
Längtar du efter att uppleva något 
annorlunda? Boka en resa till säsongs-
avslutningen för Formel 1 i Förenade 
Arabemiraten. Abu Dhabi Grand Prix 
går av stapeln den 25 november , och 
är det enda lopp på F1-programmet 
som körs motsols, i hastigheter upp 
till 320 km i timmen. Biljettpaket 
hittar du på Ving.se.

APP FÖR SEMESTER-
TRÄNING
Vill du upptäcktsträna på semestern? 
Många resmål upplevs bäst till fots, 
men det är inte alltid så lätt att hitta 
de bästa löprundorna. Lösningen 
stavas Wikiloc, en app som listar 
miljontals utomhusspår – även i de 
mest avlägsna platser på jorden. Du 
kan välja mellan löpning, vandring, 
cykling, mountainbike, kajakpaddling 
och ett 40-tal andra utomhusaktivi-
teter. Telefonens GPS hjälper dig att 
hitta rätt, och du kan även dokumen-
tera dina rundor. God tur!

LOLLO & BERNIE 
INTAR INTIMAN
Goda nyheter för alla små och sto-
ra Lollo & Bernie-fans! I november 
kommer de kramgoa kompisarna 
till Stockholm för att för första 
gången någonsin bjuda på en 
show i Sverige. Showen ”Games 
on the beach” kommer att spelas 
på Intiman under helgen 17-18 
november, och totalt blir det sex 
föreställningar. Biljetter finns att 
boka på www.showtic.se. 

I DUBAI HAR DU 
ALDRIG TRÅKIGT

FORE!

Det har väl knappast undgått någon 
att Dubai erbjuder massvis av spän-
nande aktiviteter, från inomhusskid-
åkning till ökensafari. Och nu finns 
det ännu mer att göra! Den senaste 
tiden har inte mindre än tre nya nöj-
esparker slagit upp sina portar under 
det gemensamma namnet ”Dubai 
Parks and Resorts”. Åk berg- och 
dalbana med Shrek och smurfarna 
i Motiongate Dubai, upplev Mellan-
österns första Legoland eller låt dig 
förföras av indisk dans och musik i 
Bollywood Parks Dubai. 

Du har väl inte missat att det är 
dags att anmäla sig till den 
nionde upplagan av Ving Gran 
Canaria Open, som går av stapeln 
i december. Under en oförglömlig 
golfvecka kombinerar vi öns sköna 
klimat med god mat, trevligt um-
gänge och spel på Gran Canarias 
bästa golfbanor. Dessutom kan 
du vinna fina priser! Läs mer och 
anmäl dig på Ving.se/golf.

Lollo & Bernie
SHOWmed
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EN KONTINENT MED
MÅNGA ANSIKTEN

AFRIKA
T E X T :  K R I S T O F E R  K E B B O N  F O T O :  V I N G S  B I L D A R K I V  &  I S T O C K
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Har du varit i Afrika? Frågan är 
inte helt lätt att besvara, även för 
den som faktiskt har besökt denna 
stora kontinent någon gång. För 
kan man verkligen säga att man 
varit i Afrika om man en gång be-
sökt Egypten? Eller Kap Verde? 
Faktum är att Afrika har så många 
ansikten att det skulle ta en livstid 
att uppleva allt. Men man måste 
ju börja någonstans. Så varför inte 
upptäcka Afrika med oss? Ving 
erbjuder resor till 18 resmål 
i denna fantastiska världsdel, 
från Gambia till Zanzibar. 

Vings Afrika
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Vings Afrika

VINGS AFRIKA

SUNPRIME TAMALA BEACH GAMBIA (BILDEN ÄR EN ILLUSTRATION)
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EXOTISKA, 
SOLSÄKRA GAMBIA
Gambia är det mest solsäkra resmålet i hela Vings 
värld. De långa gyllengula stränderna kallas för "Gam-
bias guld" och sträcker sig i stort sett längs hela kusten. 
Förutom ett varmt och solsäkert klimat bjuder det lilla 
landet i Västafrika även på god mat, spännande utflyk-
ter och en magisk atmosfär som du inte finner någon 
annanstans.

Sunprime Hotels är vårt koncept för vuxna 
som reser utan barn. I november 2018 öppnar 
vi vårt 18:e Sunprime-hotell, det första i Afri-
ka. Sunprime Tamala Beach har ett perfekt 
läge precis vid den långa stranden i Kotu, 
Gambia. Här finns flera trevliga strandbarer 
och restauranger, och självklart har hotellet 
även ett lugnt och härligt poolområde med 
bekväma solstolar. Perfekt för dig som reser 
utan barn!

Att resa till Gambia i Västafrika är en fan-
tastisk upplevelse. För att få ut maximalt av 
vistelsen rekommenderar vi någon av våra 
5- eller 8-dagars rundresor. Den längre rund-
resan har sitt fokus i grannlandet Senegal. 
Här finns flera reservat där du kan pricka av 
såväl noshörningar som giraffer och zebror. 
Andra höjdpunkter är huvudstaden Dakar 
och den historiska slavön Goree Island. Vi 
besöker också världsarvsstaden St. Louis, 
fågelreservatet Djoudj och Touba.

NYTT SUNPRIME!

RUNDRESOR

Vings Afrika Vings Afrika
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STRANDPARADISET
KAP VERDE
Bara två timmar söder om Kanarieöarna, men flera grader 
varmare. Kap Verde passar dig som vill ha en semester 
med långa stränder och pålitlig sol. Men för varmt blir det 
sällan eftersom det nästan alltid blåser en svalkande havs-
bris. Faktum är att Kap Verde har blivit något av ett mecka 
för kite- och vindsurfare från hela världen. När du reser 
med Ving kan du välja mellan två öar: Sal och Boa Vista.

På ön Sal bor du i Santa Maria, Kap Verdes 
mest utvecklade badort. Efter bara sju och 
en halv timmes direktflyg från Stockholm 
möts du av ett klimat som är både varmare 
och soligare än Kanarieöarnas. Här råder 
nämligen ett västafrikanskt klimat, med runt 
350 soldagar per år. Ofta blåser det också 
en sval vind på ön. Ving erbjuder flera riktigt 
bra hotell, som Vila do Farol, ett prisvärt All 
Inclusive-hotell direkt på stranden.

Boa Vista är en dröm om du vill ha stränder 
på semestern. Hela vägen från Vings resmål 
Sal Rei, och en mil söderut väntar stränder där 
du aldrig behöver trängas. Här kan du också 
passa på att gå en kurs i kitesurfing, kolla in 
det lokala folklivet, prova på djuphavsfiske 
och njuta av långa kvällar på en av strandba-
rerna vid Estorilstranden i Sal Rei. Turismen är 
ganska ny här, och man lever sitt liv ungefär 
som man alltid har gjort. Så bli inte förvånad 
om det är fler öbor än turister bland gästerna.

SOL & SURFING PÅ SAL

BOA VISTA

Vings Afrika
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EGYPTEN 
- SNORKLA 
I RÖDA HAVET
Bara dryga fem timmars direktflyg från Sverige väntar 
Röda havets strand med stabil värme, högklassiga hotell och 
snorkling i världsklass. Tack vare den låga prisnivån kan du 
få en lyxig semester till budgetpris. Dessutom finns några 
av världens främsta sevärdheter alldeles runt knuten. 

Röda havet blir ännu roligare om du bor 
på Waterworld Makadi Beach. Detta Family 
Garden-hotell är inget för badkrukor, men 
alla badglada barn kommer att älska vare-
nda sekund här. Hotellet har nämligen ett 
fantastiskt vattenland med över 5000 m2 
pooler, flera vattenrutschbanor och surf-
simulator. Dessutom finns ett snorklings-
vänligt korallrev precis vid stranden. 
All Inclusive ingår i priset.

När man besöker Egypten är en tur till Luxor 
nästan ett måste. Luxor ligger på samma 
plats som det forntida Egyptens huvudstad 
Thebe en gång låg, och det sägs att 25% 
av hela världens antika monument finns 
här. På en och samma dag kan du besöka 
Karnaktemplet, Luxortemplet, Memnonsto-
derna, faraonernas gravar i Konungarnas 
dal och mycket annat. Missa inte denna 
fascinerande tidsresa till den egyptiska 
civilisationens höjdpunkt.

HOTELLTIPS

DAGSUTFLYKT TILL LUXOR

Vings Afrika Vings Afrika
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SAGOLIKA
ZANZIBAR

MAURITIUS - INDISKA 
OCEANENS PÄRLA

Välkommen till en sagolik paradisö i Indiska oceanen, 
utanför Tanzanias kust. Här möts du av tropisk grönska, 
en djungel av kokospalmer och underbara stränder. 
En del är så orörda, att det enda ljudet du hör är suset 
i palmerna och havets vågor som rullar in över 
den vita korallsanden. 

På ”Indiska oceanens pärla” får du en semester med 
total avkoppling. Klimatet är behagligt, stränderna 
kritvita och vattnet kristallklart. Med våra reguljära 
paketresor skräddarsyr du din drömsemester precis 
som du vill ha den. Du väljer själv vilken dag du vill 
resa, var du vill bo och hur länge du vill vara borta.

KOMBINERA MED DUBAI

STONE TOWN

Passa på att besöka öns huvudstad Zan-
zibar Town, och inte minst stadens äldre 
delar, ”Stone Town”. Här väntar ett charmigt 
virrvarr av gränder, basarer och solblekta 
stenhus, och stadsdelen är så välbevarad 
och autentisk att den fått en plats på Unes-
cos lista över världsarv. Från våra hotell på 
östkusten kommer du hit på någon timme.

Dubai är ett resmål som har allt, från soliga 
stränder och gigantiska köpcentrum till 
världens högsta byggnader och skidbackar 
mitt i öknen. Kort sagt: ett perfekt resmål för 
några dagars paus på vägen till solsemes-
tern på Mauritius. Med direktflyg tar resan 
sex timmar och du delar upp restiden i två 
sköna etapper.

Vings Afrika
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SEYCHELLERNA 
- ETT UNIKT ÖRIKE

MAGISKA
MAROCKO

Seychellerna har kallats ”planetens skönaste örike”, och 
det är lätt att hålla med. Här finns flera av de stränder som 
brukar utnämnas till världens vackraste. Med Ving kan du 
resa till fyra av de mest fantastiska öarna: Mahé, Praslin, 
La Digue och Denis Island. Du kan dessutom kombinera 
resmålen och på så vis få det bästa av det bästa.

I Marocko går det gamla och det nya hand i hand. 
Å ena sidan moderna badorter med lyxiga hotellområ-
den, trendiga butiker med mode och heminredning, skö-
na lounger och riktigt bra restauranger. Å andra sidan 
mystiska sagostäder med trånga gränder, magdansöser, 
ormtjusare och enorma basarområden. 

KOMBINERA RESMÅL

DAGS FÖR BRÖLLOPSRESA?

Dagens Nyheter hävdade för en tid sedan 
att fem av världens tio vackraste stränder 
finns på Seychellerna. Så vilken ska man 
välja? Ska vi ge ett tips så får det bli den 
privata paradisön Denis Island, känd för 
sin orörda natur. Ett perfekt resmål för 
bröllopsresan, eller för en romantisk upp-
levelse som du sent kommer att glömma.

Har du svårt att välja vilket resmål du vill 
besöka i Marocko – den moderna badorten 
Agadir, den surfvänliga fiskebyn Taghazout 
eller den mytomspunna storstaden Marra-
kech? När du reser med Ving kan du kombi-
nera samtliga resmål med varandra, precis 
som du vill. Och du väljer själv när du vill resa 
och hur många dagar du vill vara borta.

Vings Afrika
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LIVE THE 
UNEXPLORED 
LUXURY OF 
CANCUN

Enchanting landscapes. Stimulating tastes. Exciting moments 
for the entire family. And all the comfort of a resort created 
for living unique experiences. There´s a destination waiting 
to be discovered. 
Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa arrives 
in Costa Mujeres.

OPENING NOVEMBER 2018.

For more information, please contact your 
preferred travel agent or visit

PALLADIUMHOTELGROUP.COM
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Vings trendiga livsstilshotell Casa Cook 
har tagit designvärlden med storm och 
de två första vuxenhotellen på Kos och 
Rhodos har hyllats i såväl Wallpaper 
som Vogue. Nu kan vi dela den glada 
nyheten att vi i höst öppnar ett Casa 
Cook som också välkomnar barnfamil-
jer! Det tredje hotellet i ordningen är be-
läget på Kreta, heter Casa Cook Chania 
och slår upp portarna i september 2018.
(Bilden är en illustration).

Många människor drömmer om att någon 
gång i livet besöka paradiset på jorden 
– Maldiverna. Och när det väl blir av 
handlar det ofta om en bröllopsresa eller 
en romantisk semester med partnern. Men 
visst går det även att ta med sig barnen 
på drömresan! Meeru Island Resort är ett 
perfekt hotell för familjer. Förutom att det 
är barnvänligt ligger det nära huvudön 
Male, vilket gör transfern kort. 

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.

CASA COOK 
ÖPPNAR FÖR FAMILJER

TIPS! MALDIVERNA 
FÖR BARNFAMILJER

I juni öppnade det första hotellet 
i Vings nya hotellkoncept, 
Cook´s Club. Konceptet vänder 
sig till dagens moderna rese-
närer där design, mat och dryck 
står i fokus. Cook’s Club kommer, 
precis som Casa Cook, att locka 
med snygg design, god mat och 
en avslappnad atmosfär med 
urban känsla - men till ett pris 
som kan locka en bredare publik. 
Först ut är Cook's Club Hersonis-
sos Crete på Kretas nordkust, och 
under det kommande året finns 
planer på att öppna ytterligare 
ett tiotal Cook´s Club.

COOK’S CLUB – NYTT 
HOTELLKONCEPT 
HOS VING

VÄRLDENS 
BÄSTA 
HAVSUTSIKT?
Vings nya Signature-hotell på 
Maldiverna, femstjärniga Huraw-
alhi Island Resort, kan stoltsera 
med en hotellrestaurang utöver 
det vanliga. Restaurangen heter 
5.8 Undersea Restaurant, och 
ligger sex meter under vattenytan. 
Dina närmaste bordsgrannar är 
färgglada fiskar och ett korallrev. 
Snacka om havsutsikt!

NYRENOVERAT PÅ ARGUINEGUÍN 
Vings populära familjehotell Sunwing Arguineguín Seafront vann nyligen Stora 
Barnsemesterpriset 2018 för bästa familjehotell på Gran Canaria. Och nu blir 
det ännu bättre! Under sommaren har nämligen samtliga 69 Royal-sviter fått 
nya badrum, nya kök och nytt golv. 
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T E X T :  A N N A  H A G B E R G  F O T O :  G E O R G  R O S K E

EskapIsm
ELLER SAMHÄLLSTURISM 
- HUR SEMESTRAR DU?
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Kanske vill du bara fly från 
vardagsstressen, koppla av och 
njuta av tillvaron på en härlig 
resort när det är dags för semester? 
Eller så är du snarare den typen av 
resenär som vill absorberas av det 
land du besöker, lära känna främ-
mande kulturer på djupet och som 
vill leva som lokalbefolkningen?

I den upplevelsebaserade ekonomi vi lever i konsumerar vi  
inte bara produkter utan törstar framför allt efter upplevelser.  
Genom våra upplevelser skapar vi berättelser, berättelser  
som säger något om vilka vi är eller kanske vilka vi vill vara.

Två parallella samhällstrender när det gäller resande och boende på 
semestern tydliggör vår upplevelsetörst. De två trenderna är eska-
pism och samhällsturism. Söker man synonymer till eskapism dyker 
ord som flykt upp. Och visst ligger det en sanning i det. Vi flyr bort 
från vardagens stress för att koppla av på ett härligt hotell. Hotellet 
blir målet för resan och en upplevelse i sig medan livet som utspelar 
sig utanför hotellområdet blir sekundärt. Vilket land man besöker 
spelar mindre roll. I denna trend inryms också trendbegrepp som 
”staycation”, det engelska uttrycket för "hemester". Vi vill helt enkelt 
ha hotell där vi känner oss hemma, där vi vill stanna kvar. Det ska 
kännas som att kliva in i goda vänners vardagsrum eller mammas 
kök. Vi vill ha det som hemma, fast lite bättre. Lite härligare lakan  
i sängen, lite läckrare inredning och lite större frukostbufféer. 

Eskapismens motsatta trend är samhällsturism. I takt med att vi 
blivit allt mer beresta ökar våra krav på det unika, det som sticker ut. 
Vi vill ha något unikt att berätta och vill gärna vara ensamma om det. 
När vi bockat av klassiska sevärdheter som Colosseum, Big Ben och 
Eiffeltornet från vår bucket list vill vi göra något annorlunda. Vi vill 
vara en del av det samhälle vi reser till. Vi vill besöka grönsaksmark-
naden som mallorkinerna själva går till, hitta de där stränderna som 
bara grekerna hittar till, springa i Central Park som New York-borna 
och köpa den där goda baguetten på ett litet café på en bakgata i Paris 
dit bara parisarna själva hittar och inga turister. Vi har helt enkelt 
gått från att se oss själva som ”tourists” till att vilja vara ”localists”. 

Boendet är fortfarande viktigt, 
men är inte målet för resan i sig. 
Det blir istället hotellet tillsam-
mans med andra parametrar 
som blir det viktiga för semes-
terupplevelsen, exempelvis var 
hotellet ligger, vad som finns att 
uppleva av vardagsliv i närområ-
det och vilka lokala insidertips 
man kan få av hotellpersonalen.

Det finns såklart lika många sätt 
att resa på som det finns rese-
närer. När vi reser med familjen 
har vi vissa behov och önske-
mål medan vi har andra när vi 
semestrar med vår partner eller 
vårt kompisgäng. Vi väljer också 
reseform beroende på intressen 
vi har, livssituation och ålder. 
Men oavsett hur vi reser så 
månar vi om upplevelsen. När 
solbrännan försvinner är det 
minnena som består. Upple-
velserna vi varit med om och 
berättelserna vi skapat, oavsett 
om upplevelsen var hotellet 
i sig eller det som utspelade 
sig utanför det.

Vill du läsa mer om hur vi 
reser och hotellens betydelse, 
läs Vings senaste Semester-
rapport från december 2017, 
en trendanalys kring boende 
på semestern. 
ving.se/semesterrapporten
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T E X T E R :  A N N A  D A H L B E R G   F O T O :  V I N G S  B I L D A R K I V

TRÄNINGS- 
RESOR

För många är semestern det perfekta  
tillfället för att komma igång med träningen.  
Andra vill bara slappa. Men en sak är säker:  

det finns träningsresor och hotell för alla  
smaker. Oavsett om du vill köra stenhårt  

med en personlig tränare eller bara  
ta en kort sväng på löpbandet.  

Här är några smakprov.

YOga, jogga eller bara slappa?



22 | VINGS VÄRLD # 2:2018

När vi på Ving läser utvärderingarna 
från våra yogaresor är det vissa sa-
ker som återkommer gång på gång. 
Många vittnar om hur mycket man 
uppskattat den sociala samvaron 
och inspirationen från lärarna som 
varit med på resan. Och, inte minst, 
alla nya kunskaper och insikter man 
tar med sig hem igen. Sällan har den 

gamla klyschan ”känslan sitter kvar 
länge” stämt så bra som efter en 
yogaresa. 

A T T  Å K A  P Å  E N  Y O G A R E S A  är nämligen 
att investera i sin hälsa. Förutom att 
den fysiska träningen är välgörande 
och nyttig för kroppen, döljer sig 
även enorma möjligheter bakom de 

DRÖMMEN OM 
EN YOGARESA
Att få uppleva yogans kraft i härliga miljöer skapar  
minnen för livet – och kanske även nya vänner.  
Därför är det inte så konstigt att fler och fler  
väljer att åka på en yogaresa. Men vad är det  
som lockar så många?

H U R  E R F A R E N  M Å S T E  
M A N  V A R A ?  
Det finns yogaresor för alla olika 
nivåer, så du kommer garan
terat hitta en som passar just 
dig. Läs igenom upplägget och 
veckoprogrammet, där framgår 
det tydligt vilka nivåer som 
resan lämpar sig för.

K A N  M A N  Å K A  E N S A M ? 
Absolut, det är många som reser 
själva då yogaresan handlar 
mycket om komma i kontakt med 
sig själv. Ofta finns det möjlighet 
att boka ett enkelrum, om du 

vill bo ensam. Annars kan man 
ibland dela rum med en annan 
deltagare på resan. Om du reser 
med en kompis kan det vara bra 
att prata igenom vilka förvänt
ningar ni har på resan innan ni 
åker, så att ni förhoppningsvis 
tänker lika och kan ge varandra 
lite utrymme vid behov.

DET FINNS SÅ MÅNGA OLIKA 
YOGAFORMER, VAD ÄR 
EGENTLIGEN SKILLNADEN? 
Det finns en hel del olika yoga
former och de både liknar 
varandra och skiljer sig åt på 

olika sätt. Här kommer en kort 
beskrivning av de olika yoga
formerna som Ving erbjuder på 
sina resor: 

Yinyoga 
En lugn och meditativ yogaform 
där fokus ligger på att stretcha 
ut kroppens bindväv, leder och 
ligament. Varje position hålls i 
flera minuter och fokus ligger på 
att hålla en djup andning. 

Ashtangayoga 
En dynamisk och fysisk yoga 
som består av olika rörelser 
(asanas) som kopplas ihop till en 

serie. Man fokuserar mycket på 
andetaget.

Acroyoga 
En lekfull blandning mellan yoga 
och akrobatik där man tränar på 
styrka, balans och närvaro. De 
olika övningarna utförs parvis 
eller i grupp.

Vinyasa 
En dynamisk och flödade yoga 
som bjuder på mycket variation 
då den är inspirerad av flera 
olika yogaformer. 

YOGARESOR – SÅ FUNKAR DET

Träningsresor
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HALLÅ DÄR…

Pernilla Cristvall
Pernilla driver två yogastudios på  

Kungsholmen i Stockholm, och arrangerar  
sedan flera år yogaresor tillsammans med Ving. 

Hon har många års erfarenhet av yoga och  
personlig utveckling och väg leder män niskor 

som önskar förändring i sitt liv.

VEM KAN ÅKA PÅ EN YOGARESA?

– Det krävs inga förkunskaper för att åka på en yogaresa med Ving. 
Yogaklasserna kan modifieras efter varje individs förutsättningar 
och på de teoretiska delarna om yogans livsstil tar man till sig av det 
man inspireras av, beroende på var man befinner sig i livet just nu.

VARFÖR SKA MAN ÅKA PÅ EN YOGARESA?
– Det finns många anledningar till att åka på en yogaresa. Det kan 
vara en kick-start på ett nytt hälsosammare liv, en omstart eller  
för att skapa mer medvetenhet kring sig själv.
 
VAD KAN MAN FÖRVÄNTA SOM DELTAGARE?
– Att få möjlighet att ta del av yogans alla delar. Att inte bara  
se yoga som en fysisk aktivitet utan mer som en livsstil.

HUR KAN MAN TA TILLVARA PÅ SINA NYA KUNSKAPER  
PÅ BÄSTA SÄTT EFTER ATT MAN KOMMIT HEM? 
– Det bästa sättet att göra något litet varje dag, istället för att  
göra mycket men sällan. Det kan vara allt ifrån fysisk aktivitet, 
andningsövningar till nya medvetna val i vardagen.

till synes enkla rörelserna. Möjlighe-
terna uppstår när kroppen öppnar upp, 
rörligheten ökar och våra energisys-
tem balanseras. Man kan se det som att 
kroppen återställs och ”städas” inifrån. 

Y O G A N  H J Ä L P E R  O S S  A T T  H I T T A  till-
baka till kontakten med kroppen, att 
lära känna kroppen på nytt. Och vad 
händer när vi är i kontakt? Ofta resul-
terar det i mer medvetna livsval, även 
utanför yogamattan. Vi börjar behand-
la oss själva med större respekt, vi blir 
snällare mot oss själva och i nästa steg 
även snällare mot andra runt omkring 
oss. Vi får ett lugnare sinne, ökat tåla-
mod och en mycket större förståelse 
för hur vi själva fungerar. 

K A N  M A N  D Å  V E R K L I G E N  uppnå allt det 
här på en enda yogaresa? Nja, kan-
ske inte. Det beror så klart på var du 
börjar. Men att tillbringa en vecka 
tillsammans med likasinnade, bort-
kopplad från verkligheten och varda-
gens måsten är ett riktigt bra sätt att 
starta sin resa på. 

L Ä S  M E R  P Å :  Ving.se/yoga
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I och med att löpning är så lättillgängligt är det också enkelt 
att träna löpning under semestern. När du är på semester 
blir löpningen inte bara en möjlighet till träning utan också 
ett sätt att upptäcka omgivningarna kring hotellet. 

B O R  D U  P Å  N Å G O T  A V  V Å R A  Sunwing eller Sunprime-hotell 
är det bara att ladda ner en av våra digitala löprundor, knyta 
skorna och ha kameran redo. Instagramvänliga semester-
bilder utlovas, tillsammans med en svettig panna och en hel 
del endorfiner. 

LÖPTRÄNA I SOLEN
Löpning är en extremt populär  
träningsform med utövare i alla  
åldrar. Och det är inte så konstigt  
– det är en lätt tillgänglig tränings-
form som inte kräver någon mer 
utrustning än ett par bra skor.

Träningsresor
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Tips från coachen 
Margaretha Hedlund är Vings egen löpcoach.  
Här ger hon sina bästa tips för dig som vill  
utveckla din löpning.

• Ta det lugnt och försiktigt i början för att  
und vika skador.

• Hitta en bra löpteknik som är skonsam för  
kroppen. 

• Ha en stolt hållning.

• Avslappnade axlar, armarna i 90 graders  
vinkel nära kroppen.

• Landa med foten under kroppen, så att inte  
tyngdpunkten kommer för långt fram (vilket  
ger en hårdare belastning).

• Stegfrekvensen bör vara ca 180 steg per minut  
för att skona knä och höfter.

• Variera dina löppass med olika rundor,  
distanser och tempon för att utvecklas och bli  
en bättre löpare.

• Sist men inte minst – ha kul!

SEEDA DIG TILL LIDINGÖLOPPET 
Är du anmäld till att springa något av loppen under TCS 
Lidingöloppshelgen? Genom vårt samarbete med Lidingö-
loppet har vi gjort det möjligt att seeda sig på alla våra hotell 
där vi har digitalt utmärkta löprundor. Det enda du behöver 
göra är att springa en löprunda som är minst 9 km lång med 
hjälp Runkeeper, MapMyRun eller Endomondo. När du är 
klar tar du en skärmbild på tid och distans, och mejlar sedan 
bilden tillsammans med ditt personnummer och namn till 
info@lidingoloppet.se. 

H A R  D U  I N T E  A N M Ä L T  D I G  Ä N ?  Än kan det finnas platser kvar 
till något av loppen! Läs mer på lidingöloppet.se

T C S  L I D I N G Ö L O P P E T .  30 eller 15 km. 29/9 

T C S  L I D I N G Ö R U S E T .  Loppet för dig som har någon form av 
funktionsnedsättning. 1,7 och 4 km. 28/9

T C S  L I D I N G Ö R U L L E T .  Loppet för dig som tar dig fram med 
rullande hjälpmedel. 2 km. 28/9

T C S  L I L L A  L I D I N G Ö L O P P E T .  För alla mellan 7 och 15 år.  
1,7–6 km. 30/9

R O S A  B A N D E T - L O P P E T .  Anmälningsavgiften bidrar till  
Cancerfondens Rosa Bandetkampanj. 10 km. 30/9 

LIDINGÖ PÅ GÅNG.  Powerwalk eller promenad. 4 eller 10 km. 
28/9 

L I D I N G Ö  K N A T T E L O P P .  För barn upp till 6 år. 1,7 km utan  
tid tagning. 30/9

UTVALDA HOTELL MED BRA LÖPRUNDOR 

F L E R  H O T E L L  S A M T  O R G A N I S E R A D E  L Ö P A R R E S O R  H I T T A R  D U  P Å :  Ving.se/lopning

SUNWING CALA BONA BEACH 
Mallorca  

SUNWING BANGTAO BEACH  
Phuket, Thailand   

SUNPRIME CORAL SUITES  
Teneriffa

SUNPRIME ATLANTIC VIEW  
Gran Canaria

2 3 41
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Annika efter träningsresan:

”BLAND DET ROLIGASTE 
JAG HAR GJORT”

Att åka på en organiserad träningsresa har blivit omåttligt 
populärt. Men vad är det egentligen som lockar så mycket  
med att träna tillsammans med andra människor i solen? 

Vings värld tog ett snack med Annika, som efter flera  
träningsresor har koll på hur det funkar.

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

Träningsresor
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Annika Hed från Göteborg har under 
de senaste åren varit på tre tränings-
resor. Den första med sin bästa vän, 
den andra med sin syster och den  
tredje med tre tjejkompisar. Alla  
träningsresor arrangerades av Ving  
och gick till Mallorca. 

V A R F Ö R  V A L D E  D U  A T T  Å K A  P Å  

J U S T  E N  T R Ä N I N G S R E S A ? 

– För att testa, jag hade ingen aning 
om vad som väntade. Innan jag åkte 
första gången har jag klarat av att 
springa 6 kilometer på löpbandet, på 
plats sprang jag en mil längs strand-
promenaden. Min första mil, lycko-
tårarna sprutade! Efter den första 
träningsresan var jag helt lyrisk och 
bokade direkt den efterföljande,  
redan på plats faktiskt.

BEHÖVER MAN VARA VÄLDIGT VÄL-

TRÄNAD FÖR ATT KUNNA HÄNGA MED? 

– Nej! Det trodde jag, så jag tränade 
ganska mycket inför resan. Men väl på 
plats kunde man anpassa allt efter egen 
förmåga, vilket gjorde all träning rolig! 
Dans på stranden, löpning, power walk, 
yoga i soluppgången, konditionspass 
eller bara ”bränna” i solstolen… Men 
för det mesta ville man vara med och 
testa allt, för peppen från instruktörer-
na var total och det var underbart att 
känna sig hälsosam. 

V A D  Ä R  D E T  B Ä S T A  M E D  P R O G R A M -

M E T  U N D E R  V E C K A N ? 

– Variationen. Man lägger upp sitt 
eget schema, och väljer själv om man 
vill gå upp tidigt eller ta en härlig 
sovmorgon. Samtidigt blir man pep-
pad på att vara med på så mycket som 
möjligt, för man vill inte missa något. 
Alla snackar ju med alla och säger saker 
som ”du måste testa disco-dansen på 
stranden nästa gång” o.s.v. Dessutom 
utgår man hela tiden från sig själv,  
ingen tidtagning, inga rekord jagas – 
man bara gör! 

T R Ä N A R  M A N  H E L A  T I D E N  E L L E R  B L I R 

D E T  T I D  Ö V E R  F Ö R  N Å G O T  A N N A T ? 

– En dag var jag med på sju pass (!), en 
annan dag tog vi taxi till Port de Soller, 
en tredje dag drog vi till Palma för att 
shoppa och äta tapas. Så man kan träna 
hur mycket som helst, men också brän-
na i solstolen – eller bränna pengar. 

V A D  B E H Ö V E R  M A N  T Ä N K A  P Å  I N F Ö R 
R E S A N  O C H  V A D  K A N  V A R A  B R A  A T T 

H A  M E D  S I G ? 

– Bra skor! Gärna flera par, för 
fötterna tar en del stryk beroende på 
vad man väljer att träna. Bra tränings-
kläder och strumpor som sitter skönt, 
keps att kunna träna i, sport-bh och 
vattenflaska. Men gärna sköna, snygga 
kläder till kvällen eftersom man ses på 
kvällarna för att käka, prata och dricka. 
Eller om man väljer att ta en taxi till 
Palmas nattliv… 

V I L K E T  Ä R  D I T T  A B S O L U T  B Ä S T A  

M I N N E  F R Å N  E N  T R Ä N I N G S R E S A ? 

– När jag sprang milen på första 
resan med Martina Haag! Och sista 
dagen, när de flesta valde att ligga kvar 
vid poolen medan jag fick ett privatpass 
med yoga i eftermiddagssolen, med 
vågorna som rullade in under oss.  
Jag tror på riktigt att min kropp tack-
ade mig för att efter en hel vecka med 
träning få avsluta med mjuka yoga-
rörelser. 

O M  D U  F Å R  D R Ö M M A ,  V A R T  G Å R  

N Ä S T A  T R Ä N I N G S R E S A ? 

–Till ett varmt ställe (dock inte för 
varmt som Thailand) som erbjuder 
lite fler udda träningsformer. Kanske 
kickboxning, självförsvar, poledance, 
barre och liknande, som man inte tes-
tar på hemma. Egentligen är Mallorca 
perfekt, både när det gäller restid och 
klimat! Mallorca har allt! 

”Efter den första  
träningsresan var  
jag helt lyrisk och  
bokade direkt den  

efterföljande”

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

Ving.se/traningsresor

Å L D E R :  35 år
Y R K E :  Projektledare/ 
marknadsförare
F A M I L J :  Sambo, ett barn  
1,5 år (och ett till på väg)
B Ä S T A  T R Ä N I N G S - 
F O R M E N :  Ridning 
F A V O R I T R E S M Å L :  Alltid  
värmen, gärna Mallorca! 

Annika Hed



G
la

xo
Sm

ith
K

lin
e 

A
B,

 T
el

 0
8-

63
8 

93
 0

0 
 | 

 S
E/

TH
/0

0
02

/1
6c

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. 



  

6 RESEPRYLAR
SOM GÖR SEMESTERN BÄTTRE 

Det finns en hel uppsjö av smarta prylar som underlättar livet  
på resande fot. Vissa är möjligen mer roliga än användbara, men några  

är faktiskt ganska oumbärliga. Det här är våra favoriter!

DIGITAL  
BAGAGEVÅG
Se till att väga ditt bagage 
i förväg, så undviker du att 
spendera din semesterbudget 
på att betala för övervikt på 
flygplatsen. Detta gör det enkelt 
med en digital bagagevikt, som 
du dessutom kan ta med dig i 
bagaget för att kunna väga alla 
shoppingfynd på resmålet… 
150:- på teknikmagasinet.se

DELA LJUDUPPLEVELSEN 

Med denna roliga audio-splitter 
från Legami kan du dela ljudet 
på mobilen, surfplattan eller 
PC:n med ditt resesällskap – helt 
utan krångel. Sätt bara splittern 
i hörlursuttaget (3,5 mm-kontakt) 
och anslut sedan två hörlurar. Sen 
är det bara att starta filmen
Pris: €9:90 på legami.com

NACKKUDDE FÖR BARN
En nackkudde är alltid bra att ha på resan. Skip Hop Zoo 
Nackkudde är en mjuk och skön kudde som ger bra stöd 
och låter de yngre nomaderna sova bra på resan. Denna 
söta nackkudde kommer bli omtyckt av barnen! 
Pris: 199:- på Storochliten.se

COOLA VÄSKSKYDD
Ett väsköverdrag 
skyddar resväskan 
från repor och smuts, 
och gör det lättare att 
känna igen resväskan 
på bagagebandet. Hos 
Clas Ohlson hittar du 
flera olika varianter och 
storlekar.
119:- på clasohlson.com

BLI FIA-MÄSTARE
Med ett magnetiskt resespel kan 
du slå ihjäl tid på flygplatsen, på 
bussen, på hotellet – ja, var som 
helst. Framför allt kan du krossa 

ditt resesällskap i det 
klassiska brädspelet 
Fia med knuff! Glöm 
inte att komma över-
ens om reglerna innan 
ni börjar spela, för 
här är det upplagt för 
diskussioner... 
29:- på storochliten.se

VIN(N)-VIN(N)
Vem har inte skippat att 
köpa med sig en flaska 
vin eller två av rädsla för 
krossade flaskor och ett 
blött kaos i resväskan? 
Med en vattentät vinpå-
se behöver du inte oroa 
dig. Det har till och med 
plats för två flaskor!
159:- på travelstuff.no
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Välkända favoriter som stekt ris med 
räkor, phad thai, grillade sate-spett 
med jordnötssås, massaman och grön 
curry med biffkött – och många andra 

goda thailändska rätter – finns numera att få runt 
hörnet i snart sagt varje svensk stad. Fast det är 
ändå på plats i Thailand,  i rätt miljö, omgivning 
och stämning, som det smakar som allra bäst.

I Thailand tycks människor äta nästan jämnt, efter 
principen lite och ofta. De äter helst tillsammans, 
att äta ensam anses inte bara  trist och tråkigt utan 
dessutom potentiellt otursbringande. Och man 
äter inte en rätt per person, eller en rätt i taget, 
som vi svenskar oftast gör. 

Ris är fundamentalt i thailändsk  matlagning, allt 
annat är kap khao, tillbehör och ackompanjemang. 
En tallrik med ris serveras till varje person, som 
sedan själv förser sig från de fat och skålar med 
tillhörande rätter som dukas fram. 

I Thailand älskar, högaktar och vördar folket sitt 
ris. Den thailändska civilisationens fundament, 
ekonomi och existens har i alla tider kretsat runt 
risodlarkulturen, alltsammans ytterst övervakat 
av risets egen mytologiska gudinna Mae Pho Sop. 

Risets sär-
ställning anas 
i det thailänd-
ska språkets ord 
för äta, kin khao, 
vilket korrekt 
översatt faktiskt 
betyder ”äta ris”. 
En mycket vanlig 
hälsningsfras thailän-
dare emellan, i stället 
för hej, hallå eller hur 
mår du, lyder kin khao rue 
yang? -har du ätit ris ännu?

Ångkokt, stekt eller vattenkokt, 
det väldoftade thailändska jas-
minriset är oftast första val när 
invånarna själva får välja. I norra  
och nordöstra Thailand föredrar folket 
kokt klibbris. vilket i andra delar av 
landet mest ses som ett dessertris.

Trots att fler än en miljard indier äter med 
hjälp av höger hands fingrar,  och att lika 
många kineser använder sig av matpinnar, 
nyttjar Thailands befolkning (runt 70 miljoner) 

I Thailand  är luften varmare, himlen och havet blåare, sanden 
mjukare och leendena både fler och vackrare. Ändå är det ofta 
den goda maten som alla pratar om. Vings egen Thailandsexpert 
Johan Magnusson fördjupar sig i det kära ämnet.

KÖKET
T E X T :  J O H A N  M A G N U S S O N  F O T O :  J O H A N  M A G N U S S O N  &  I S T O C K

Å L D E R :  54 år.
B O R :  Phuket, Thailand samt 
Fredhäll, Stockholm.
G Ö R :  Hotellchef på Sunwing 
och Sunprime i Kamala, Phuket.
I N T R E S S E N :  Böcker, sportfiske, 
musik, resor, antropologi.
K U R I O S A :  Johan skriver regel-
bundet om sitt älskade Thailand 
i Vings värld. Läs hans samlade 
texter på Ving.se/johan.

Johan Magnusson

I Thailand älskar, 

   högaktar och vördar 

 folket sitt ris

Thailands traditioner #11
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Recept

numera generellt gaffel och sked som 
matverktyg när de intar sina måltider. 
Gaffeln hålls i vänster hand och skyff-
lar upp maten på skeden i den högra. 
Det är i Thailand lika ohyfsat och eti-
kettbrytande att ta gaffeln i munnen, 
som det i Sverige är att föra in kniven.

I det thailändska köket finfördelas och 
hackas måltidens olika ingredienser, 
grönsaker såväl som fisk och kött, så 
någon kniv behövs helt enkelt inte. 
Matpinnar används endast till vissa 
nudelrätter, och inte många äter läng-
re med högra handen, vilket annars 
historiskt sett var standard också i 
Thailand.

Många kryddor, grönsaker och örter 
som idag är självskrivna i det thai-
ländska köket fann sin väg till landet 
ombord på indiska, arabiska och inte 
minst europeiska handelsfartyg. 

Chili,vitlök, peppar, potatis,tomat, majs 
och aubergine är några bra exempel. De 
intilliggande länderna Burma, Malaysia, 
Laos och Kambodja har förstås också 
bidragit med influenser och matinspiration 
genom åren. Flera thailändska rätter har 
sitt ursprung i Kina, det gäller framför allt 
de flesta nudelrätter men också en populär 
rätt som kyckling i sötsur sås.

Vissa rätter är sprungna ifrån, och 
typiska för, en särskild region eller 

landsända. Från norra Thailand 
kommer dipsåsrätten nam phrik 
ong samt den goda nudelrätten 
khao soi gai. Som tam-sallad 
och den traditionella kötträtten 

larb är ifrån nordöstra Isaan-
området, och de starkt doftande 

syrliga rätterna kaeng som och 
kaeng tai plaa har sin hemvist 

i södra Thailand. 

Vanligt salt används normalt inte i thai-
ländsk matlagning. För sälta tillsätts 
istället en fisksås tillverkad av fermenterad 
småfisk. Att thailändska restauranger har 
kondimentset utplacerade på borden är i 
stort sett standard. De innehåller socker, 
vinäger, fisksås och torkat chilipulver, 
och ger möjlighet att smakbalansera sött, 
surt och salt. Eller få maten ännu starkare 
kryddad.

Tarn hai aroy na krap  
           – Smaklig måltid!

Matrelaterade 
uttryck
STOR NUDEL=
skämtsamt uttryck 
för VIP, storfräsare, 
viktig person.        
                                                                               
ÄTER INTE NUDLAR = 
när två personer inte 
talar med varandra, 
inte är överens, osams. 

SOM EN LIMEFRUKT 
UTAN JUICE = 
när något är avslaget, 
tråkigt, trist.

Liten ordlista
                                                                                                                          
KHAO – ris                                                                                                                                              
MEE – nudlar                                                                                                                                           
PLAA – fisk
GAI – kyckling
NUEA – biff
GOONG – räka
MOU – gris
PLAAMUK – bläckfisk
PAK – grönsaker
POLLAMAI – frukt                                                                                                                                            
AROY/AROY MAK  
– gott/mycket gott                                                                                                                                      
GLUEA – salt
PHRIK THAI – peppar
PHRIK – chilipeppar
PED – spicy
PED MAK – mycket spicy
MAI PED – inte spicy                                                                                                            
SÅÅM – gaffel
CHÅWN – sked
MEED – kniv                                                                                                                                     
NAM – vatten                                                                                                                                           
NAMKAENG – isbit                                                                                                                                            
NAM PLAA – fisksås                                                                                                                                          
KATHI – kokosmjölk
KHAI – ägg

Lime

Thailands traditioner #11

PotatisChili
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AHJAAD – STYRKA:            

•  1 dl vatten
•  1 dl risvinäger
•  1 dl socker
•  2 st schalottenlök, finskivad
•  1 st gurka, kvartad och skivad
•  1 st grön chili, skivad

Återskapa den där härliga 
semesterkänslan genom att 
laga din egen thaimat!
 

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

PHAD THAI – STYRKA:       | PORTIONER: 4 | TID: 30 MIN

•  3 klyftor vitlök, hackad
•  2 st schalottenlök, finhackad
•  1 pkt (400 g) breda risnudlar, 

blötlagda
•  3 msk tamarindpasta
•  3 msk socker
•  0,5 dl fisksås
•  0,5–1 tsk chili
•  2 st ägg
•  peppar
•  24 st ASC-märkta
 vannameiräkor, skalade
•  4 dl böngroddar
•  6 st salladslökar, 1 cm bitar
•  2 dl rostade jordnötter, 
 hackade
•  limeklyftor
•  olja att woka i

GÖR SÅ HÄR:
Hetta upp en wok med olja. 
Lägg i vitlök och schalottenlök, 
woka tills de blir gyllenbruna. 
Lägg i de avrunna nudlarna och 
rör konstant i woken. Smaka av 
med tamarind, socker, fisksås, 
chili och lite salt. Putta nudlarna 
åt sidan och knäck ägget i den 
”tomma” sidan, rör så det blir 
en äggröra. Blanda ihop nudlar 
och äggröra, tillsätt räkorna, 
2 dl böngroddar och salladslök. 
Rör om och se till att räkorna 
blir klara. Lägg upp och servera 
med jordnötter, böngroddar 
och limeklyftor.

MASSAMAN CURRY – STYRKA:       | PORTIONER: 4 | TID: 60 MIN

•  1–2 msk massaman currypasta
•  2,5 dl kokosmjölk
•  0,5 kg biff, i 3 x 3 cm bitar
•  1,5 dl vatten
•  2 msk tamarindpasta
•  1 st kanelstång
•  2 st lagerblad
•  2 krm kardemummafrön
•  6 st potatisar, grovtärnade
•  2 st lökar, klyftade
•  2 dl cashewnötter
•  3 msk socker
•  0,5–1 msk salt

GÖR SÅ HÄR:
Koka upp currypasta och kokos-
mjölk i en kastrull/gryta, sjud 
under omrörning tills olja börjar 
släppa och komma upp till ytan. 
Lägg i biff och 1,5 dl vatten, så att 
det täcker köttet. Tillsätt tama-
rind, kanelstång, lagerblad och 
kardemumma. Sjud i ca 30 min 
eller tills köttet känns mört. Lägg 
i potatis, lök och cashewnötter, 
sjud ytterligare 20 min. Smaka 
av med socker och salt. Servera 
med extra cashew nötter, ris och 
inlagd gurka (Ahjaad).

GÖR SÅ HÄR: 
Blanda ingredienserna 
och låt stå i 30 min.
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PH PIA THOD (VÅRRULLAR) – STYRKA:       
| PORTIONER: 4 | TID: 45–60 MIN

•  2 klyftor vitlök, hackad
•  250 g fläskfärs
•  100 g shitake svamp, finstrimlad
•  1 st morot, riven
•  0,5 huvud kinakål, finstrimlad
•  1 knippe bönnudlar, kokta
•  4 msk ljus soja
•  olja att steka i
•  vitpeppar, salt
•  2 msk mjöl
•  1 msk vatten
•  1 pkt vårrulledeg, 20 x 20 cm
•  2 l olja att fritera i

Dippsåser, t ex plommonsås, sweet chilisås el se nedan.

GÖR SÅ HÄR:
Hetta upp olja i en panna och stek vitlöken lite, till sätt  
fläskfärs och stek klart. Lägg i svamp, morötter och 
kinakål, stek i några min och lägg sen i nudlarna. Stek 
vidare och smaka av med soja, peppar och salt. Lyft av 
från värme och låt svalna. Blanda ihop mjöl och vatten 
till ett klister. Lägg ut degark på bordet, lägg på 2–3 msk 
fyllning/ark. Vik upp ett hörn mot fyllningen, vik sen upp 
sidorna och rulla ihop tills en hörna återstår. Pensla på 
”klister” och rulla klart. Hetta upp olja till 170°C och frite-
ra rullarna tills de är gyllenbruna. Servera med dippsås.

•  3 st thaichili, finskivade
•  1 klyfta vitlök, hackad
•  1 dl risvinäger
•  2 msk fisksås
•  2 msk socker

GÖR SÅ HÄR: 
Blanda ingredienserna 
och låt stå i 30 min.

DIPPSÅS – STYRKA:              

GÖR SÅ HÄR:
Sikta mjöl i en skål och blanda i socker och salt. 
Forma ett hål i mitten och slå i ägg och mjölk, 
rör därefter i vattnet.
Slå ut på bänk och arbeta degen i ca 5 minuter. 
Forma till en boll, täck med plast och vila i minst 
30 minuter.
Rulla ut degen till en lång stång och dela 
i 16 jämnstora bitar. 
Rulla till bollar och pensla med lite olja, lägg sedan 
tillbaka i skålen, täck med plastfilm och vila 
ytterligare 30 minuter.
Smörj in fingrarna i olja, och olja lite på bakbordet 
också. Ta upp en degklump och tryck ut degen 
i cirkelrörelser, fukta fingrarna med olja då och då. 
Degen ska bli så tunn att den nästan går sönder, 
kavla mellan plastfolieark för att få den extra tunn 
Hetta upp en panna med olja. Stek pannkakan tills 
den blir lätt gyllene på ena sidan och vänd sedan.
Lägg skivad banan i mitten av pannkakan, ringla på 
lite kondenserad mjölk. Vik ihop den som ett paket 
och lägg en klick smör i pannan, detta gör att 
pannkakan blir frasig och saftigare. Vänd paketet 
och stek tills det får ytterligare lite färg.
Lägg upp på tallrik, häll över chokladsås och 
kondenserad mjölk. Dela i bitar, stick tand petare 
i den och servera, kanske med lite extra glass till.

THAI ROTI (BANANPANNKAKA) | PORTIONER: 4-8 ST 
(BEROENDE PÅ HUR HUNGRIG MAN ÄR) | TID: 90–120 MIN

•  0,5 kg vetemjöl
•  1 tsk salt
•  1 msk socker
•  1 ägg, vispat
•  1,5 msk mjölk
•  2 dl vatten
•  1 dl olja
•  100 gr smör

TILLBEHÖR:
•  banan, skalad och skivad
•  kondenserad mjölk
•  chokladsås
•  vaniljglass
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"DET ÄR SVÅRTATT 
KÄNNA SIG JÄKTAD 

I LISSABON."

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

 

Jan Gradvall
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Madonna har flyttat dit, Alicia Vikander 
likaså. Lissabon har kallats Europas 

coolaste huvudstad, och lockar hela tiden 
nya besökare. Jan Gradvall rapporterar 

från den portugisiska pärlan.

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

JAN 
GRADVALLS

LISSABON
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T
vå av Hollywoods största samtida  
stjärnor gifte sig i fjol, Alicia Vikander 
och Michael Fassbender. De kunde  
valt att bo i Los Angeles eller New  

York, där filmjobben finns. De kunde valt 
London, där de båda bott tidigare, eller Vikan-
ders hemstad Stockholm. I stället har de valt 
– Lissabon. Skvallerpressen har oförstående 
kliat sina huvuden, men när man promenerar 
runt i Lissabon som förstagångsbesökare är 
det lätt att förstå varför. 

I mynningen där floden Tejo flyter ut i Atlanten 
lever Lissabon sitt eget liv. Tempot är lugnare  
än de flesta huvudstäder. Havsstaden Lissabon 
är den västligaste huvudstaden på Europas 
fastland. Det känns som Europa slutar här. 
Eller börjar.

"LISSABON 
HYPERVENTILERAR 

INTE, LISSABON 
DJUPANDAS."

Lissabons historiska centrum ligger på sju 
kullar, vilket gör att många gator är för branta 
för bilar. I stället finns hissar och spårvagnar 
som långsamt segar sig upp för kullarna. Det 
är svårt att känna sig jäktad i Lissabon.

Västra delen av staden utgörs av en av upphöjd 
park, Parque Florestal de Monsanto, en av 
världens största stadsparker, med panorama-
utsikt över staden. Ett uttalet syfte med parken 
är att göra invånare och besökare medvetna 
om stadens klimat, flora och fauna. Lissabon 
hyperventilerar inte, Lissabon djupandas.

Kullarna och närheten till hav och himmel 
bidrar också till att Lissabon är en av de ljusaste 
städerna i världen, ett ljus som förtrollade im-
pressionisterna. Det bästa sättet att uppleva sta-
den är att sjunka ned vid en av de oemotståndli-
ga utomhuskiosker som finns överallt i staden, 
beställa en drink eller kaffe, och bara suga in 
morgonljuset, eftermiddagsljuset eller kvällslju-
set. Eller att gå till ett av de hål-i-väggen-barer 
där äldre kypare säljer enbart ginjinha eller gin-
ja, en slags körsbärslikör gjord på sura bär, som 
man sedan dricker stående ute på gatan. 
Mer portugisiskt än så blir det inte.



 VINGS VÄRLD # 2:2018 | 37

Samtidigt finns det ung energi i dagens Lissabon. 
Många drar paralleller mellan Lissabon och 
San Francisco. Branta gator. Spårvagnar. Precis 
som San Francisco har även Lissabon en jätte-
lik röd bro som sträcker sig över ett sund. 
Lissabon har också på senare år fått en bubblan-
de startup-scen.

S
taden har en ung borgmästare, Fernan-
do Medina, som personifierar den udda 
kombinationen av aktiv socialist samt 
modern ekonom som brinner för fri  

företagsamhet. Nya företag startar oavbrutet, 
det byggs överallt, gamla byggnader förvandlas 
till lyxiga lägenheter. När andra städer som  
Berlin och Barcelona klagat på omfattande  
Airbnb-uthyrning så välkomnas det av Lissa-
bon som säger att man vill ha fler turister.

Vill man känna pulsen av det nya Lissabon ska 
man bege sig till ena brofästet vid Lissabons 
egen Golden Gate. 

"MÅNGA DRAR PARALLELLER MELLAN
LISSABON OCH SAN FRANCISCO." 
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"DET FINNS EN 
UNG ENERGI 

I DAGENS 
LISSABON."

Den drygt två kilometer häng-
bron hette ursprungligen 
Salazarbron, efter den diktator 
som styrde landet, men efter 
den fredliga nejlikerevolutionen 
den 25 april 1974 bytte den namn 
till 25 april-bron. Under bron 
ligger LX Factory, ett gammalt 
fabriksområde som byggts om 
till ett kluster av restauranger, 
hipsterkaffeställen, modebutiker, 
boutiquehotell, gallerier, kontor. 
När byggnaderna inte räckt till 
har man ställt dit containrar. 
En container har byggts om
 till en sminkbutik, en annan 
till tidningsaffär. Vill man ha 
koll på vad som händer i staden 
– konserter, klubbar – finns 
svaren inne på LX Factory, 
med affischer, flyers eller helt 
enkelt bara folk som har koll.
Traditionell portugisisk mat är, 

för att vara helt ärlig, inte i klass 
med italiensk eller spansk. Men 
renoveringsvågen har fört med 
sig en ny generation krögare som 
experimenterar med internatio-
nell kokkonst och Atlantkustens 
lokala råvaror. Internationella 
influenser finns naturligt i Lissa-
bon. Människor har anslutit från 
forna kolonier och länder där det 
talas portugisiska som Angola, 
Mocambique, Macao, Brasilien 
och Kap Verde.

L
issabon är en stad av kakel, 
kakel, kakel – överallt 
kakel – och husfasader  
i starka färger. Bostadshus 

som är rosa, havsblå och sma-
ragdgröna kan ligga bredvid 
varandra. När mörkret lägger 
sig, och barerna öppnar, kliver 
Lissabon tillbaka i tiden.  

Klappret från stadens karak-
täristiska och förstummande 
vackra kullerstenar – i vitt och 
svart ger långa ekon. Palmer  
vajar i kvällsbrisen. Under  
andra världskriget, när Lissabon 
var känt som tillhåll för spioner, 
uppträdde Josephine Baker på 
Lissabons eget Broadway och 
hade, enligt legenden, hemliga 
meddelanden till de allierade 
som hon förvarade innanför  
sin bh.

När man är mätt kan slinka  
in på en fado-klubb. Sätta sig  
vid bardisken och lyssna på  
dessa vemodiga portugisiska  
sjömanssånger, med influenser 
från Brasilien, Afrika och arab-
världen, vars refränger lättar 
ankar från vardagen och seglar 
ut över Atlanten.
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A  V I D A  P O R T U G E S A
Journalisten Catarina Portas 
affärskoncept leder Portugal 
in i framtiden genom att lyfta 
fram dess historia. Fantastis-
ka vackra och inspirerande 
butiker där det säljs nygamla 
inredningsprylar och accesso-
arer som är tillverkade i Por-
tugal. Det finns flera butiker 
där man kan hitta tvålar, skor, 
leksaker, anteckningsböcker, 
lokala matvaror.

A V E N I D A  D A  L I B E R D A D E
Den stora paradgatan. 90 
meter bred, över en kilometer 
lång. Lyxbutik efter lyxbutik 
och dyra hotell. Men också en 
fin promenadsträcka längs 
vackra husfasader, svalkande 
träd och utomhuscaféer och 
kiosker där man kan dricka 
kaffe, juice, vin och äta. Pro-
menera ända upp till Parque 
Eduardo VII.

C A S C A I S  &  E S T O R I L
Ta spårvagnen från Lissabons 
centrum till sandstränder och 
fiskmarknader. Cascais och 
Estoril, endast en dryg halv-
timme bort, är pärlor på Por-
tugals riviera. Världens bästa 
fotbollsspelare, Ronaldo, har 
valt att bygga sitt lyxhus i 
Cascais. Man förstår varför.

A  C E V I C H E R I A
Ett utmärkt exempel på det 
nya Lissabonköket. En bardisk 
med ätande runt kockar som 
under ledning av kocken Kiko 
Martin (utbildad i Paris, job-
bat på The Fat Duck i London). 
Nyfångad fisk från Atlanten 
tillagas i citrusjuice. I taket 
en gigantisk bläckfisk. Väldigt 
goda drinkar. Ingen bordsbe-
ställning, värt att köa.

L A R G O  D O  C A R M O
Ett torg med själ, litet, lugnt, 
högt beläget, ett av Europas 
vackraste. Promenera upp hit 
eller ta den berömda Santa 
Justa-hissen, en järnhiss som 
ritades av en lärling till 
Gustave Eiffel.

L I V R A R I A  L E R  D E V A G A R
Jättelik bokhandel inne på LX 
Factory-område som fångar 
energin i området. Många 
nöjer sig enbart med att fika. 
Inne i Lissabons centrum finns 
världens äldsta bokhandel, 
Bertrand Books, öppen sedan 
1732, dock med i första hand 
litteratur på portugiska.

B A I R R O  A L T O
Bairro betyder område och 
alto betyder hög. Charmiga 
kvarter som hela tiden över-
raskar med små restauranger, 
barer, bagerier och butiker.

L Ä S  M E R  P Å : 
Ving.se/lissabon

ATT GÖRA I LISSABON



SOMMAREN ÄR 
INTE EN ÅRSTID. 

DET ÄR EN 
DESTINATION.

@mydubai

visitdubai.com
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New York

5 STÄDER.
     5 MÅSTEN.

T E X T  O C H  F O T O : 
S U Z A N N A H  V A N D E R B U S H 

1
NYC FERRY 
För samma pris som 
en tunnelbanebiljett 
tar den här pendel-

båten för New Yorkers dig 
ända nerifrån Wall Street 
till 34:de gatan på fyrtio 
minuter. Perfekt båttur 
om du vill se alla kända 
byggnader, broar och 
frihetsgudinnan på håll. 
Sitt ute, uppe på båten 
under de varma månad-
erna. Biljetten är giltig 
i en och en halv timme 
om du vill hoppa av på 
något av stoppen och ta 
dig en kort promenad. 
(East River) Pier 11 @ Wall 
Street (Financial District). 
ferry.nyc

2 THE CAMPBELL 
BAR 
Den här vackra 
historiska baren 

från början av 1900-talet 
hittar du på ett så otippat 
ställe som tågstationen 
Grand Central Terminal. 
En trappa upp i byggna-
den är denna kulturmärkta 
bar en oas i allt det röriga 
som pågår utanför. Baren 
var en gång det privata 
kontoret till järnvägs-
chefen John W. Campbell, 
därav namnet och läget. 

15 Vanderbilt Avenue 
@ 43rd Street (Midtown). 
thecampbellnyc.com

3 RUSS AND 
DAUGHTERS 
Ett måste när du 
är i New York är 

att äta en klassisk judisk 
bagel. Den här butiken 
har ägts av samma familj 
sedan början av 1900-talet 
och är en känd institution 
för många här på Manhat-
tan. En vacker liten butik 
som säljer traditionell 
judisk mat. Det finns inga 
sittplatser men beställ 
en bagel med lax och 
cream cheese och sätt 
dig på en av bänkarna 
utanför. 
179 E Houston Street 
(Lower East Side). 
russanddaughters.com

4   WASHINGTON 
SQUARE PARK
I början av femte 
avenyn i Green-

wich Village, omgiven av 
NYU-universitetet ligger 
den bästa lilla parken, 
fylld med roliga männis-
kor från alla möjliga olika 
bakgrunder. Hundpark, 
lekplats, schackbord, 
en mängd olika musiker 

som uppträder, uppläs-
ning av poesi, dansare, 
studenter och folk som 
badar i fontänen. Spen-
dera någon timme här 
och låt dig underhållas 
av stans underbara-
människor. Greenwich 
Village. washingtonsquare-
parkconservancy.org

5 MUSEUM OF 
ARTS AND 
DESIGN 
Det är en per-

fekt storlek på det här 
konst-och designmuseet, 
beläget precis bredvid 
Columbus Circle och 
den sydvästra hörnan 
av Central Park. Lättö-
verskådligt och trevligt, 
här hittar du alltid någon 
utställning som är värd 
att spendera någon 
timme på. Men det du 
absolut inte bör missa 
här är restaurangen 
Robert som har en un-
derbar utsikt över delar 
av parken, Uptown och 
Columbus Circle. Boka 
ett bord vid fönstret. 
robertnyc.com. 
2 Columbus Circle 
(Upper West Side). 
madmuseum.org

Skippa sightseeing-
hetsen. Satsa i stället på 
att lära känna stadens själ.
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1
BIONDI
Kliv in på Biondi och 
förflytta dig hela vä-
gen till Buenos Aires. 

Du möts av en doft av 
örter och kolgrill, till 
tonerna av tangomusik. 
Inredningen är mysig 
och mycket inbjudande. 
Menyn får alla köttälskare 
att jubla, då du hittar kött 
av absolut bästa kvalitet, 
grillat på kol från Argen-
tina. Du hittar även fisk, 
ceviche och empanadas 
på menyn. Avsluta med 
deras gudomligt goda 
dulce de leche mousse 
på en smulpajsbotten.
118 Rue Amelot, 75011 Paris.
biondiparis.fr/fr

2 CENTRE 
POMPIDOU
Vad är detta för 
märklig byggnad, 

byggd ut och in? Det som 
vanligtvis brukar döljas 
invändigt, så som rör, 
rulltrappor och järnbalkar 
har här byggts på utsidan. 
Att bara åka och beskå-
da denna fantastiska 
byggnad är väl värt din 
tid, men om du även tycker 
om konst så är det en själv-
klarhet att gå in. Centre 
Pompidou är nämligen 
Paris nationalmuseum för 
modern konst, mitt i hjärtat 
av staden. Europas största 
samling av modern konst 
hittar du här. Rulltrappan 
tar dig även till en av de 
bästa utsikterna över 
Paris. 
Place Georges-Pompidou, 
75004 Paris.
centrepompidou.fr/en

3 TIGER
På din kvällspro-
menad i det un-
derbara området 

Saint-Germain-Des-Près 
bör du ta in på den lilla 
gatan Rue Princesse där 
det kryllar av mysiga 
restauranger och barer. 
Dess vackra inredning, 
tropiska atmosfär och 
goda drinkar gör baren 
Tiger till ett måste en 
varm sommarkväll. Framåt 
småtimmarna omvandlas 
baren till en mer klubb-
liknande plats med DJ:s 
som spelar. Tiger har ett 
enormt utbud av Gin och 
även en hemgjord tonic, 
med andra ord bör du 
smaka en svalkande Gin 
och Tonic, du kommer 
inte att bli besviken. 
13 Rue Princesse , 75006 
Paris. tiger-paris.com

4 SEASON
Har du kanske 
ätit allt för 
många crêpes 

och blodiga entrecôtes 
och druckit ett och annat 
glas för mycket av de goda 
vinerna? Då suktar du 
säkert efter något fräscht 
och nyttigt. Gör då ett 
besök på Season, ett café 
som serverar ekologisk 
hälsosam mat, i en vackert 
inredd, luftig lokal. Här 
kan du äta frukost, salla-
der, matiga smörgåsar, 
vegetarisk tacos och 
även varmrätter. Prova 
t.ex. deras avokadotoast 
med bacon och haloumi-
ost, avsluta med en kakao 
acai bowl, en nyttig och 
mättande måltid som 
smakar ljuvligt.
1 Rue Charles-Francois 
Dupuis, 75003 Paris.
season-paris.com

5 MERCI
Här på en och 
samma plats 
möts inredning, 

design och nyskapande 
mode. Här hittar du det 
mesta, som smycken, 
klockor, kläder, skor, 
väskor, sängkläder och 
en mängd köksartiklar. 
Mitt bland lampor, hand-
dukar och möbler hittar 
du även en restaurang 
med en vacker grön 
trädgård utanför. Och 
vilket nöje att ta en fika 
i deras mysiga antikvar-
iat omringad av böcker.
111 Boulevard Beaumar-
chais, 75003 Paris.
merci-merci.com/fr

PariS T E X T  O C H  F O T O :  N A T A L I E  C E V A L L O S  M O R A L E S
I L L U S T R A T I O N :  F R E E P I K
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T E X T  O C H  F O T O :  L I Z  L I N D V A L L 

1
RUNDVAND-
RINGAR i Brick 
Lane, Camden, 
Covent Garden, 

London Bridge och 
Shoreditch. Passar alla 
nyfikna, oavsett om man 
varit i London tidigare 
eller ej. Boka en rund-
vandring med en guide 
som varit hemlös i Lon-
don. Under två timmar 
guidar t.ex. färgstarka 
Viv dig runt sitt älskade 
Covent Garden. Lyssna 
på hennes personliga 
berättelser om platser-
na som präglat hennes 
liv. Eller boka någon av 
de andra spännande 
och personliga turerna 
runt om London. Ett min-
ne för livet. Boka biljett 
online.
sockmobevents.org.uk

2
POPPIES FISH 
& CHIPS
finns i Soho, 
Spitalfield och 

Camden. Den gamle ex 
rock n rollern Pat “Pops” 
Newland har jobbat 
med britternas älskade 
fish and chips sedan 
50-talet. Numera driver 
denna herre tre restau-
ranger i London där det 
serveras klassisk fish 
and chips med tartarsås 
som du sedan dränker 
i maltvinäger, mums. 
poppiesfishandchips.
co.uk

3
AFTERNOON 
TEA PÅ 
SKETCH
Sketch är som 

en rosafluffig dröm 
med en helt underbar 
inredning. Ett perfekt 
ställe för att fira något 

speciellt. Här finns flera 
restauranger och stil-
ar att välja mellan.
Deras afternoon tea 
är gudomligt, med allt 
från klassiska snittar till 
macaroons och bakverk 
som du sköljer ner med 
te och champagne. 
Boka bord i god tid.
sketch.london. 
9 Conduit Street.

4 CARNABY 
STREET
Jodå, Carna-
by Street är 

fortfarande en cool 
gata för alla som är 
unga i sinnet. Här hittar 
du massor av kläd- och 
skobutiker med ungt 
mode. Vill du inte 
shoppa kan du alltid 
slinka in på myllrande 
Kingly Court. Det är ett 
öppet litet torg med tre 

våningar fullproppade 
av restauranger och 
barer. carnaby.co.uk

5 THE BRITISH 
MUSEUM
London myllrar 
av museer. 

En av mina absoluta 
favoriter är The British 
Museum i charmiga 
Bloomsbury. Här kan 
du se allt från egyptiska 
sarkofager och Roset-
tastenen till mosaik-
målningar från antiken 
och mycket mer. För 
barnen finns även Sam-
sung Digital Discovery 
Centre. Gratis inträde 
och ett fantastiskt muse-
um att besöka oavsett 
om du bara har en 
timme eller hela dagen 
på dig.
Great Russell Street.
www.britishmuseum.org

1
ALTERNATIVA 
GRÀCIA 
Undvik att fastna 
på Las Ramblas. 

Bara några få tunnelba-
nestopp norrut ser Bar-
celona annorlunda ut.
Ta dig till stadsdelen 
Gràcia med sina lum-
miga gator, trendiga 
butiker och restaurang-
er, pittoreska torg och 
soliga uteserveringar. 
Här finns det senaste 
inom design och konst, 
många ekologiska mat-
affärer och några riktigt 
bra vintagebutiker. 
Dessutom de skönaste 
barerna för vin och 
tapas på kvällskvisten. 
Metro: Fontana

2 FRUKOST 
PÅ STRANDEN
Barcelonas här-
liga strand är 

som bäst på morgonen, 
när Medelhavet ligger 
blått och stilla och de 

enda som syns till är 
några morgonpigga 
yogautövare. På vägen 
dit, sväng in via den be-
römda matmarknaden 
”La Boqueria” och köp 
med dig ingredienser 
för en frukostpicknick 
i sanden: färsk frukt, 
nybakat bröd och 
någon god skinka 
eller ost. Kaffe kan du 
köpa på stranden.
Metro: Barceloneta

3 GÖR EN 
VANDRING 
I KONST-
VÄRLDEN

Överallt i Barcelona 
finns modernistiska verk 
att inspireras av och 
beundra. Sevärdheter 
som Sagrada Fami-
lia och Parc Güell är 
fantastiska, men ibland 
känns köerna för långa 
och inträdet för dyrt. 
Satsa istället några 
slantar på en guidad 

modernistisk tur och 
upptäck all vacker konst 
i stan. Det finns häftiga, 
konstnärliga detaljer 
att upptäcka överallt.
Turistinformationen vid 
plaza Catalunya

4 PROVA 
CHOKLAD 
MED OLIV-
OLJA

Det kan låta som en kon-
stig kombination, men 
gillar du att experimen-
tera med smaker måste 
du prova denna typiska 
katalanska efterrätt. 
Den sägs ha tagits fram 
under inbördeskriget 
när tiderna var kärva, 
men det åtminstone 
fanns gott om choklad 
och olivolja. Den bästa 
serveras på Tapeo i 
stadsdelen El Born. 
Deras ”chokladmousse 
med salt och olivolja” 
avnjuts på tunt, krispigt 
bröd och kan vara det 

godaste du har ätit. 
Någonsin. Tapeo, 
Carrer de Montcada, 29

5 SE BARCELONA
FRÅN EN 
BUNKER
Gillar du att 

blicka ut över en stad 
ovanifrån medan du 
håller en kär vän i din 
hand eller skålar i cava 
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 Barcelona, 
Medelhavet och bergen 
runt omkring. Bunkern 
byggdes 1937 under 
inbördeskriget men 
har renoverats upp och 
är nu en populär och 
romantisk utsiktsplats.
Stadsdel: Carmel, 
Metro: Alfons X



44 | VINGS VÄRLD # 2:2018

Berlin T E X T  O C H  F O T O :  A N N A M A R I A  O L S S O N
I L L U S T R A T I O N :  F R E E P I K

1
SÖNDAGSNÖJE  
I MAUERPARK
Ett omtyckt berlinskt 
söndagsnöje är att gå 

på loppis (Flohmarkt eller 
Trödelmarkt). Mauerpark 
är en av de mest älskade 
och har lyckats återuppfin-
na och göra loppis-upple-
velsen till en äkta berlinsk 
megahappening, med 
tiotusentals besökare 
varje helg. Här blandas 
thailändska nyanlända 
väskdesigners, hipsters, 
skrot och gamla min-
nen med kaffe, korv, öl 
och  spontankompisar. 
Och missa  för allt i världen 
inte open air-karaoken 
med alla knäppa och 
modiga berlinare som 
sjunger inför hundratals 
påhejande åhörare.
Gleimstraße 55,
104 37 Prenzlauer Berg.  

2
KONST PÅ ME 
COLLECTORS 
ROOM 
Me Collectors 

Room är en privat konst-
samling med en ganska 
annorlunda såväl estetik 
som historia. Förutom en 
del samtida konst visas 
här en fantastisk samling 
megalomaniska historiska 
memorabilia från 1600- 
och 1700-talets Wunder-
kammern (kuriosakabi-
netter). I dessa samlade 
Europas rika konstiga, fan-
tastiska och rent bisarra 
ting i gränslandet mellan 
naturhistoria, geologi, 
arkeologi, etnologi och 
antikviteter. Fantastisk 
utställning! 
Auguststraße 68, Mitte.  
www.me-berlin.com 

3
SHOPPING OCH 
STROS PÅ TOR-
STRASSE MED 
OMNJED

Den som vill ”känna in 
Berlin” och samtidigt 
kolla rolig småshopping 
tar gärna en stros kring 
Torstrasse. Få andra 
gator vittnar om Berlins 
utveckling som denna före 
detta grå och vindpinade 
östgata. Men för några 
år sedan dök ett första 
hörncafé upp som blev 
alla inflyttade frilansares 
älsklingsställe. Sedan dess 
har det fyllts på med små 
designbutiker, gallerier, 
restauranger, neonstinna 
hotellkedjor och medlems-
klubben Soho House. Här 
blandas designersneakers 
med dyra utekvällsblåsor, 
tvättomater, franska bi-
stros, ölkiosker och yoga-
institut. Småskaligt, hippt 
och sehr Berlin. Särskilt 
kring tunnelbanestoppet 
Rosenthaler Platz. 

4
LYXHÄNG  
PÅ KADEWE 
Kaufhaus 
des Westens 

(”Köpcentrumet i väst”) 
är stadens mest tradi-
tionella lyxvaruhus och 
Europas största shopping-
centrum efter Harrods. 
Parfymavdelningen är 
en riktig prinsessdröm 
men det som attraherar 
störst antal besökare är 
den 7 000 kvadratmeter 
stora delikatessavdel-
ningen. Här botaniserar 
stadens crème de la crème 
och vanliga dödliga 
bland de 1 500 ostsorterna, 
400 brödsorterna och 
500 olika pralinerna. 
Tauentzienstraße 21– 24, 
Schöneberg. kadewe.de 

5
UTEHÄNG PÅ 
KLUNKEKRANICH 
OCH CAFÉ 
AM NEUEN SEE 

En av Berlins mest älskade 
takbarer som funkar både 
sommar, vår och höst är 
Klunkerkranich. Fantastisk 
utsikt över nästan hela 
staden från ett tidigare 
bortglömt tak på ett 
shoppingcenter i Neukölln. 
Garanterat selfievänligt 
och en favorit så fort solens 
första strålar kommer fram 
då de värmer bra på taket. 
Ett annat fantastiskt ute-
häng vid fint väder är Café 
am Neuen See. Det ligger 
mitt i parken Tiergarten 
och är ett perfekt utflykts-
allt-i-allo; biergarten med 
kalla drycker, grillat och 
pizza och precis invid 
en liten sjö kan man hyra 
roddbåt för romantiska 
små båtturer.

Klunker Kranich 
Karl Marx strasse 66, 
120 43 Neukölln. 
klunkerkranich.de

Café am neun See 
Lichensteinallé 2,
10787 Berlin, Tiergarten

L Ä S  M E R  P Å :  Ving.se/cityguider



There are journeys that stay in our 
memory for ever.

Moments that create an emotion that can 
convey what we are looking for in a 
particular destination.

Madeira and Porto Santo offers you all of 
this!

From the very first minute, there is a 
question that will be asked time and time 
again: “What are we going to do next?”

The fact is that the islands are not just for 
any particular group of visitors. They are 
not just landscape, culture,
food, sport, surprises and entertainment.

They are much more than that. Much 
more than anything.

They are the awakening of a thousand 
wishes.

EVERY DAY OF THE YEAR.
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TORSDAG
22:30 Avresa med Qatar Airways från 
Stockholm eller Köpenhamn. 

FREDAG 

05:40 Checka in på lyxiga Sharq Village 
Hotell – bara 15 minuter från flygplatsen 
får du den ultimata semesterkänslan. 
Slappa på stranden, doppa dig i en av 
de många poolerna och titta ut över den 
turkosa persiska gulfen. 

16:30 Souq Waqif, en traditionell ara
bisk marknad. Strosa runt i de smala 
gränderna och fynda souvenirer, kryddor 
och tyger. Slå dig ner vid ett bord i en av 
de många restauranger och beställ in en 
typsikt meze, massor med smårätter och 
en uppfriskande myntalemonad. 

21:00 Ta en cocktail på hotellet i  
den ljumma arabiska natten.

S I D A N  Ä R  E N  A N N O N S  F R Å N

LÖRDAG 
08:00 Upptäck den storslagna öknen – 
kanske vågar du dig på ett adrenalinfyllt 
ökensafari där du åker upp och ner på 
sanddynernas branter. Åk till natur
fenomenet inlandssjön, en sjö mitt i 
öknen och ta ett svalkande dopp.  
Ät lunch i en desert camp. 

14:30 Lyxa till med en avkopplande  
massage på Six Senses Spa som finns  
på hotellet. 

19:00 Middag på trendiga W Hotel Doha. 
För de riktigt hungriga rekommenderas 
den fantastiska avsmakningsmenyn på 
den asiatiska restaurangen Spice Market.  

22:00 DJs från hela världen kommer till 
Crystal Lounge varje månad – klubben 
precis intill Spice Market. Festa med  
expats och locals in på småtimmarna.

SÖNDAG 

08:30 Njut av de sista timmarna sol  
vid stranden.

10:30 MIA är designat av världskända 
I.M. Pei som också har designat Louvren i 
Paris. Museet bjuder på 1500 år av Islamisk 
kultur. Bara själva arkitekturen gör museet 
till ett måste. Gratis inträde.

13:00 Checkin på Hamad International 
Airport – en av världens mest moderna 
flygplatser. Spana in nästa drömväskan i 
Gucci, Mulberry eller Hermesbutiken.

16:00 Hemresa med Qatar Airways från 
Doha, hemma i Stockholm eller Köpen
hamn igen kl 20:45.

SNABBA FAKTA
TIDSZON: CET +2 timmar vintertid,  
CET +1 timme sommartid.
VALUTA:  1 QAR (Qatari Riyal) = 2,4 SEK.
VISUM: Visum behövs inte för nordiska 
medborgare.
SPRÅK:  Arabiska är huvudspråket, alla talar 
god engelska.

Het weekend i höst  
– upptäck uppstickaren Doha
Få saker ger så mycket energi som att åka bort över en helg, byta värld en  
stund och få nya perspektiv. Qatars huvudstad Doha är en snabbväxande  
metropol i mellanöstern, med torrt sommarklimat året om, vita stränder,  
storslagna museer, shopping och restauranger i världsklass. Med bara en  
ledig dag från jobbet maxar du helgen.  
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NYTT I LOLLO 
& BERNIE-SHOPPEN
Lystring alla Lollo & Bernie-fans! 
Nu finns det massor av nyheter 
till försäljning i maskotarnas 
egen webbshop. Vad sägs till 
exempel om nya varianter av 
Lollo & Bernie-kramdjuren, eller 
varför inte färgglada Hawaii-
outfits till de söta gosedjuren? 
För alla sötsugna finns även  
Lollo & Bernies egna sockerfria 
fruktsnacks (se nedan). Allt detta, 
och massor av annat, finns att 
beställa på lollobernieshop.com.

LÄCKRA HOTELLNYHETER 

PÅ MAURITIUS
Nu kan vi presentera två högklassiga hotell-
nyheter på drömdestinationen Mauritius i 
Indiska oceanen. La Pirogue är ett läckert 
hotell inbäddad i tropisk grönska på den 
västra delen av ön. Hotellets vackra pool-
område får konkurrens av den vita paradis-
stranden som bjuder in till sköna bad. 
Sakoa Boutik Hotel är ett charmigt litet 
hotell med personlig service, precis vid 
den vackra stranden Trou aux Biches. 
Hotellet ingår i vår Prime Select-serie, 
och passar bäst för vuxna. 

AKTUELLT HOS VING

När Ving lanserar sin 62:a city-
destination har turen kommit till 
den nordspanska staden Bilbao. 
Den baskiska hamnstaden lockar 
med det glittrande Guggenheim-
museet, Museo de Bellas Artes, 
breda boulevarder och ett utmärkt 
utbud av nöjen och restauranger. 
Till Bilbao kan du resa med våra 
reguljära paketresor året om. 
 

Lollo & Bernie har slutat äta 
socker! Bra, va? Men för att ändå 
kunna unna sig något gott ibland 
så har de lanserat ett nytt, nyttigt 
godis. Lollo & Bernies organiska 
fruktsnacks består av 97% frukt, 
utan någon form av konserve-
ringsmedel, och är helt fria från 
tillsatt socker och artificiella 
smak- och färgmedel. Till 100 kg 
fruktsnacks används 715 kg äpp-
len och 16 kg jordgubbar. Besöker 
du något Sunwing eller Ocean 
Beach Club kan du ha turen att 
få smaka, annars går 
godsakerna att 
beställa från 
Lollo & Bernies
webshop.

GOTT UTAN 
SOCKER

Nu lanserar Ving flygresor till 
Qatars huvudstad Doha, som 
passar perfekt för några dagars 
stopp på väg mot mer långväga 
resmål. Med Qatar Airways kan 
du flyga från Sverige via Doha 
till ett drygt tiotal resmål som 
exempelvis Maldiverna, Sri 
Lanka, Seychellerna och Bali 
som alla kan kombineras med 
några nätter i Doha. 

DOHA!

BESÖK BILBAO

CRUISING 
ON THE EDGE
I december 2018 lanserar Celebrity Cruises 
sitt nya kryssningsfartyg Celebrity Edge – ett 
toppmodernt fartyg som kan liknas med ett 
flytande boutiquehotell. Bland annat introdu-
cerar man en ny typ av balkonghytter, Infinite 
Balcony, samt Magic Carpet – en imponeran-
de glasveranda som rör sig mellan däck 2 och 
16. Även Norwegian Cruise Line sjösätter en ny 
spektakulär nyhet i form av Norwegian Bliss. 
Här väntar aktiviteter och äventyr för alla 
åldrar, inklusive hisnande vattenrutschbanor, 
lasergame och en gokartbana. 

Nya resmål i Spanien och Mellanöstern, spektakulära fartyg och nyttigt godis.
Här är några av alla nyheter i Vings värld den kommande tiden.



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

Strand och hav i all ära, men ofta är det ändå  
poolen som lockar mest på semestern. Åtminstone 
vissa av dem. Poolområdet är hotellets hjärta och  

det är där som den riktiga semesterkänslan  
brukar infinna sig. Här är några av våra  

absoluta favoriter.



PADMA RESORT UBUD, BALI



SOFITEL DUBAI THE PALM RESORT & SPA



SHARATON SALOBRE, GRAN GANARIA



RADISSON BLU RESORT GRAN CANARIA



SECRETS WILD ORCHID MONTEGO BAY, JAMAICA
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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 :  S A R A  &  J O H A N  T H O R S E L L  S A M T  V I N G S  B I L D A R K I V

134 DAGAR 
I SOLEN

Långsemester på Cypern

Sara Thorsell jobbar med webb och 
grafisk design på Ving. En dag på 
jobbet fick hon i uppdrag att bygga 
om sidorna om lång semester.  
Det slutade med att hon tog med  
sig familjen och åkte själv.
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D
et var strax innan Sara skulle gå på sin föräldra
ledighet som hon fick uppdraget att bygga om 
Vings webbsidor om långsemester. Ju mer hon 
jobbade med sidorna, desto mer sugen blev hon  

på att själv fly den svenska vintern och tillbringa några må
nader vid Medelhavet. Tanken på att slippa vinteroveraller, 
förkylningar och rinnande näsor kändes extremt lockande. 
En regnig dag i Sverige tog familjen plötsligt beslutet: att 
åka till Cypern över vintern. 

– Det var nu eller aldrig. Johan är egenföretagare  
och jag var mammaledig, så det var en perfekt tajming,  
säger Sara.

Deras nya hem i fyra och en halv månad blev Sunwing 

Sandy Bay Beach utanför Ayia Napa på Cypern. För den 
som varit där under sommarsäsongen kan det vara värt att 
nämna att tempot är betydligt lugnare under vinterhalvåret. 
Hotellets restaurang är bara öppen på fredagar, och kliente
let är äldre.

– Utanför loven var vi den enda barnfamiljen. Men  
barnen blev en ingång till att börja prata med de andra 
gästerna, så det dröjde inte länge innan vi lärt känna många!

E N  A V  D E  S T O R A  F Ö R D E L A R N A  med att byta Sverige mot 
Medelhavet under vintern är förstås klimatet. Och även om 
det inte blir lika varmt som på sommaren, är det något helt 
annat än här hemma.

134 DAGAR 
I SOLEN Familjen Thorsell består av  

mamma Sara, pappa Johan  
och barnen Fanny (3 år) och 
Matilda (1 år).

Familjen Thorsell

S U N W I N G  S A N D Y  B A Y  B E A C H  P Å  C Y P E R N  B L E V  F A M I L J E N S 
H E M  U N D E R  D R Y G T  F Y R A  M Å N A D E R .
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– Klimatet var fantastiskt! I november var det som 
svensk sommar, varmt och härligt. I december och januari 
är det kyligt, med en del regnskurar. Men i slutet av januari 
vände det och blev mildare väder, som den svenska våren. 
Fanny har i stort sett gått barfota hela tiden. Och redan i 
mars var det 25–26 grader i luften, så det var inga problem 
att doppa sig och simma lite grann, berättar Sara.

Vissa dagar ordnade hotellet olika aktiviteter, som boule, 
varpa, vattengympa och bingo. Dessutom hade en av de 
mer rutinerade långsemestrarna ordnat en chartrad buss, 
som varje onsdag körde dem som ville till en stor mataffär 
i grannstaden Paralimni. Men det allra bästa med lång
semestern var enligt Sara att få så mycket tid tillsammans  
med familjen.  

– Det var vi fyra, tillsammans, hela tiden. Inga tider att 
passa, inga måsten. Vi bara följde med i barnens tempo – 
gick ut, gick till stranden, klappade katter, klättrade i träd, 
kollade krabbor, åt glass.

P Å  F R Å G A N  O M  S A R A  skulle rekommendera upplägget till 
andra småbarnsföräldrar tvekar hon inte en sekund.

– Om ni har möjligheten så är mitt råd passa på och åk.  
Vi tvekade och funderade länge innan vi bestämde oss,  
men alla bekvämligheter finns på Cypern också. Det blir  
ett härligt äventyr och ett fint minne för oss som familj.

”DET BÄSTA MED
LÅNG SEMESTERN
VAR ATT FÅ SÅ
MYCKET TID TILL-
SAMMANS MED
FAMILJEN”

FANNYS FYRA FAVORITER 

K A T T E R N A   L E K P A R K E N  V I D  M I N I  L A N D   K L Ä T T E R T R Ä D E T  U T A N F Ö R 
R U M M E T  

A T T  G Å  B A R F O T A  V A R J E  D A G

2 3 41
V I L L  D U  O C K S Å  S T A N N A  B O R T A  L Ä N G E ?  L Ä S  M E R  P Å :  Ving.se/langsemester
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1. Matilda fyller 1 år, det firas med  
en dag på stranden. 

2. Fanny hittade på namn till alla 
katterna. Till exempel Glasskatten, 
Snicke-Snack och Tystis.

3. Nedräkning till julafton. 

4. Både Fanny och Matilda älskar 
avokado. Då känns det extra lyxigt  
att ha ett stort avokadoträd på  
området där vi bor.

5. Vi plockade frukt och gjorde  
egen juice. 

1

2

5

4

3
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BILDERNA OCH FILMERNA 
SOM ANVÄNDS I VIRTUAL 
REALITY SPELAS IN MED EN 
SPECIELL 360-KAMERA SOM 
HAR 6 LINSER.

NÄR MAN TAR PÅ 
SIG VR-GLASÖGONEN 

TRANSPORTERAS MAN TILL 
EN ANNAN VÄRLD.
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Tänk dig en framtid där du istället för att ringa in till 
våra reserådgivare kan möta dem i Virtual Reality. 
Riktigt där är vi inte än, men Ving har tillsammans 
med Gran Canarias turistbyrå tagit fram en guidad 

tur av Gran Canaria i Facebook Spaces.  

T E X T :  J O H A N N E S  S T Å L N A C K E  N E R O  F O T O :  J O H A N N E S  S T Å L N A C K E  N E R O  &  T O N I  K A A R R E

FACEBOOK
SPACES
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V R ,  V I R T U A L  R E A L I T Y ,
har funnits länge men det är 
först nu som tekniken har blivit 
tillgänglig för alla. Det är en 
datatekniksom replikerar en 
miljö, verklig eller inbillad 
och simulerar användarens 
fysiska närvaro samt miljö för 
att möjliggöra användarin-
teraktion. Virtuell verklighet 
skapar artificiella sensoriska 
upplevelser som kan innefatta 
syn, känsel, hörsel osv.

OM VR (VIRTUAL REALITY)

F
acebook Spaces är en  
mötesplats där man kan 
möta sina vänner i en  
Virtuell Värld (VR). 

Genom att ta på sig VR-glasögon 
transporteras man till en annan 
värld. I VR-världen kan man  
umgås, visa 360-bilder, 360- 
filmer, rita och ta selfies.

Fyra deltagare, som alla är i sina 
egna hem, tar på sig sina VR- 
glasögon, plötsligt befinner de  
sig på Roque Nublo, Gran  
Canarias nästa högsta punkt. 
Tillsammans njuter de av sol-
nedgången, bortom molnen tit-
tar Teide, Spaniens högsta berg, 
fram. Katja, som håller i den 
virtuella utflykten, trycker på en 
knapp och sällskapet förflyttas 

till Las Canteras-stranden i  
Las Palmas. Det är tidig morgon. 
Några surfare gör sig redo att 
möta de dansande vågorna. Med 
Facebook Spaces är hela världen 
bara ett knapptryck bort.

Precis såhär var det när fyra 
deltagare i juni i år fick följa 
med på en virtuell guidad tur av 
Gran Canaria i Facebook Spaces. 
Efter den virtuella turen kände 
deltagarna nästan att de varit på 
Gran Canaria. Trots att de aldrig 
lämnade sina vardagsrum. 

– När man tar på sig VR-glas-
ögonen känns det verkligen 
som att man är där. Interak-
tionen med gästerna i virtual 
reality är riktigt häftig, säger 

Katja Björlinger, som när  
hon inte agerar virtuell 
reseledare, jobbar som 
reserådgivare på Ving. 

VR-filmerna som används under 
den virtuella utflykten spelades 
in på Gran Canaria i slutet av 
februari i år av Vings eget 
inhouse-team. Vings medarbete 
Jonas Carlson Almqvist, som 
jobbat med så kallad ”immersive 
media” ansvarade för tekniken.

– Det här är bara början på 
VR-revolutionen. Vi ser stora 
möjligheter att visa upp våra 
resmål och hotell på ett nytt 
och innovativt sätt, säger 
Jonas Carlson Almqvist, 
Senior VR-Specialist.

V A D  B E H Ö V E R  D U  F Ö R 
A T T  A N V Ä N D A 
F A C E B O O K  S P A C E S ?
Först och främst behöver du 
VR-headsetet Oculus Rift 
(5000 kr) och en dator som är 
kompatibel med headsetet. 
Sen laddar du ner Facebook 
Spaces-appen och loggar in 
med ditt Facebook-konto.
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T E X T :  A N N A  H A G B E R G

SKAPA DEN TRENDIGA  
CASA COOK-STILEN

Casa Cook har kallats en grekisk designdröm i 
internationella inredningstidningar och en läcker 
bohemchic oas i  välkända modemagasin. Det har 
toppat listor över de mest trendiga hängmatte- och 
Instagramvänliga hotellen i diverse resemagasin 
och i sociala medier har hotellen blivit vida omta-
lade bland såväl gäster som stora influencers. Att 
Vings bohemchica koncepthotell har tagit världen 

med storm råder det inga tvivel om. Så pass att vi  
nu vill inreda våra hem som de läckra hotellen.

Hur skapar man då Casa Cook-stilen hemma? 
Nyckeln är att mixa naturmaterial med läckra och 
trendiga detaljer. Bohemiskt och avslappnat, men 
ändå coolt och designat. Lägg därtill en kaktus eller 
två så har du skapat en egen Casa Cook-oas hemma 
 i vardagsrummet.
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JUTE
På Casa Cook blir det 
aldrig för mycket jute. 
Såväl kuddar som 
mattor utgörs av detta 
trendiga material. Sat-
sa på att köpa in några 
jutekorgar till hemmet. 
Perfekt förvaring för  
kuddar, plädar, tvätt 
eller ved.
Pris: från 249 kr (Granit)

HÄNGMATTA 
Hängmattorna utgör en viktig ingrediens på Casa 
Cook och skapar den där magiska bohemchica 
atmosfären. Exklusiva hängmattor från det mexikan-
ska märket Coqui Coqui hänger uppsatta på Casa 
Cook-hotellen och finns även att köpa i butiken på 
Kos. Men vill man inte lägga flera tusen på en häng-
matta finns billigare alternativ, b. la. på granit.se 

Pris: 599 kr (Granit)

VÄGGBONAD 

Dekorera väggarna 
med detaljer från 
växtriket. Varför inte 
med en väggbonad 
i vass från danska 
Madam Stoltz? Finns 
att köpa på in rednings-
butiken Spiti eller på 
spitiwebshop.net
Pris: ca 499 kr (Spiti)

MERAKI
HUDVÅRDSPRODUKTER 

Det danska märket Meraki i 
form av både tvål, schampo 
och balsam, återfinns i både 
hotellrummen och i butiken på 
Casa Cook Kos. I Sverige hittar 
man produkterna bland annat på 
se.merakishop.dk och rum21.se
Pris: från ca 199 kr

STRÅVÄSKAN 

Stråväskan utsågs till 2017-års 
stora IT-väska, men faktum är att 
trenden med stråväskor aldrig 
går ur tiden. Väskorna finns i 
alla möjliga utföranden. Denna 
klassiska variant finns bl.a. hos 
gotländska idyllien.se 
Pris: från 449 kr

KUDDAR  

Textiler i jordnära färg-
kombinationer är ett  
viktigt inslag i inred-
ningen på Casa Cook. 
Gärna med etnisk touch. 
Pris: från 149 kr (HM Home)

KAKTUSAR OCH GRÖNT 
Med enkla medel kan du skapa 
läckra miljöer med gröna växter. 
Olivträd, kaktusar, fikonträd 
och vackert gräs skapar den där 
speciella känslan.
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När man går runt på gatorna så ser man något spännande 
vart man än tittar. Plötsligt susar en motorcykel förbi. Baki-
från syns inte föraren, motorcykeln är nämligen lastad med 
flera hundra flaskor fisksås – Vietnams största exportvara. 
Hur har föraren lyckats lasta så mycket på sitt lilla fordon?

Det är rushigt och stojigt och till slut kan man längta 
efter en paus. Som tur är finns Tao Dan-parken i närheten. 
Här startar många av invånarna sin dag med morgongym-
nastik, badminton eller tai chi, till synes oberörda av larmet 
som omsluter parken.
   
N Ä S T A  D A G  G Ö R  V I  E N  A V S T I C K A R E  från storstaden. Vi befin-
ner oss mitt i djungeln. Plötsligt stannar vi, det är oklart  
varför. Här verkar det ju inte finnas något intressant. Vår 
guide pekar ner på marken, bakom några blad skymtar en 
lucka. Det här var en av ingångarna till det 250 kilometer 
långa tunnelsystemet som den vietnamesiska gerillan an-
vände för att under årtionden gömma sig undan först frans-
männen, och sedan amerikanerna. Där nere i underjorden 

Förbered sinnena på en chock.  
Det är tidig morgon och Ho Chi Minhs  

soundtrack spelas upp på högsta volym.  
Hundratusentals motorcyklar tutar på  

gatorna. Vietnam är mycket av allt. 

HÖJDPUNKTER
Saigons

T E X T  &  F O T O :  J O H A N N E S  S T Å L N A C K E  N E R O

MOTORCYKLARNA ÄR OMÅTTLIGT POPULÄRA I  
HO CHI MINH CITY. DET BOR 8 MILJONER MÄNNI SKOR  

I  STADEN, OCH DET FINNS 7,9 MILJONER MOTORCYKLAR. 
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HÖJDPUNKTER

fanns ett helt samhälle, bland annat sjukhus, vapenfabriker 
och matsalar. Under hela kriget lyckades amerikanerna, 
trots ihärdiga försök, bara upptäcka små sektioner av tun-
nelsystemet. Det är särskilt märkligt med tanke på att det 
fanns en amerikansk bas precis ovanför tunnlarna. Vi tar oss 
ner i en av gångarna. Det är trångt och man måste stundtals 
gå på alla fyra, trots att tunnlarna har gjorts bredare för tu-
rister. Ett besök här gör att kriget som tog slut 1975 plötsligt 
känns här och nu.

O M  M A N  V I L L  F Ö R D J U P A  sig i historien om Vietnamkriget så är 
War Remnants Museum, i Ho Chi Minh, ett måste.  
I museet berättas om kriget ur ett vietnamesiskt perspektiv 
och många människors öden görs levande. Många lämnar 
museet tårögda. Men det inte ett museum som frossar i 
hämndkänslor, faktum är att många amerikanska besökare 
förvånas av att de inte möter fientlighet i landet. Vietname-
serna har lämnat kriget bakom sig, det är ju trots allt 43 år 
sedan det tog slut och Vietnam har en ung befolkning som 

blickar framåt snarare än bakåt.
En klassisk adress från Vietnamkriget är baren på vackra 

Rex Hotel, med sin koloniala atmosfär. Hotellet blev världs-
berömt eftersom amerikanerna höll sina presskonferenser 
här under kriget.

N Å G O T  M A N  A B S O L U T  inte får missa i Ho Chi Minh är att besö-
ka någon eller några av stadens många färgstarka marknader. 
Börja till exempel med den kinesiska marknaden Bin Tay 
Market i stadsdelen Cholon. Bered dig på en färgchock. Det 
är till största delen en grossistmarknad och turisterna är få. 
Strosa runt i gränderna och ta in atmosfären. Titta på försäl-
jarna som lockar med drakfrukter, rambutan och ananas.
Vill du prova något mer exotiskt så satsa på den taggiga 
frukten durian. Den räknas som en delikatess i hela Sydost-
asien, men har tyvärr nackdelen att den luktar ganska illa. 
Lukten är så stark att det finns skyltar på många offentliga 
lokaler som upplyser om att durianfrukter inte får tas med 
in. Det är alltså inte rekommenderat att ta med durian hem, 

GLÖM INTE ATT PRUTA 
PÅ MARKNADEN.

VIETNAMESERNA  
BÖRJAR ÄTA PHO- 

SOPPAN REDAN TILL 
FRUKOST OCH FORT - 

SÄTTER SEN ÄTA  
DEN HELA DAGEN.

DE HANDGRÄVDA  
CU CHI-TUNNLARNA 
VAR DEN NORDVIET-
NAMESISKA GERILLANS 
HEMLIGA VAPEN UNDER 
VETNAMKRIGET.
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risken är stor att du inte får kliva på planet med denna frukt 
i handbagaget. 

Då är det bättre att satsa på souvenirer från Ben Thanh- 
marknaden. Bra köp är lyxiga silkespyjamasar och kimonos.  
Priserna är bra, men glöm inte att pruta!

P Å  K V Ä L L E N ,  N Ä R  M A R K N A D E N  stänger, förvandlas gatan ut-
anför till en food court. Billiga matserveringar ställer fram 
plaststolar och ljuvliga dofter sprider sig. Här kan man äta 
ostron och andra skaldjur, prova på färska vietnamesiska 
vårrullar där innehållet är inlindat i tunna ark av rispapper. 
Den här marknaden är lika populär bland turister som hos 
lokalbefolkningen. Vid borden intill sitter en vietnamesisk 
familj som firar mormors födelsedag, ett ungt par som ver-
kar vara ute på sin första dejt och ett gäng backpackers från 
Kalifornien.

V I E T N A M  H A R  F A N T A S T I S K  M A T , det är ingen slump att vietna-
mesiska restauranger har blivit väldigt populära i Sverige 
och andra europeiska länder på senare år. Maten är fräsch, 
aromatisk, men sällan brännande stark som i exempelvis 
Thailand. Koriander, mynta och stjärnanis är vanliga ingre-
dienser. Nationalrätten pho, en nudelsoppa med färska  
örter och grönsaker, lime och tunt skivat oxkött, måste  
testas. Buljongen ska sjuda på låg värme under lång tid, 

helst ett helt dygn hävdar de riktigt renläriga.
Om man inte är redo att avrunda kvällen så ska man ta sig 

till takbaren på Saigon Saigon Bar och beställa in en läskande 
mojito och njuta av stans bästa utsikt från tionde våningen. 

I  M E K O N G D E L T A T  sydväst om Ho Chi Minh produceras 
mycket av den mat du äter i staden. Det ser man under en 
båttur på de små vattenvägarna. Deltat kallas också ”De 
nio drakarnas delta” trots att det bara är sju förgreningar. 
En lokal fiskarkvinna ror den lilla båten vi guppar fram i. 
Runtomkring oss syns färgglada fiskebåtar och på de smala 
land remsorna står enkla små hus. Fåglarna kvittrar, en och 
annan mygga surrar. Kontrasten till Ho Chi Minh är total 
och rogivande. 

Vi kliver av båten och besöker ett Cao Dai-tempel. Den 
här religionen finns i princip bara i Vietnam. Cao Dai, som 
grundades på ön Phu Quoc i början på 1920-talet, är ett pot-
purri av alla de stora världsreligionerna. Här finns en brokig 
skara helgon, till exempel John Lennon, boxaren Muham-
mad Ali och Winston Churchill. Då och då utnämns fort-
farande nya helgon. Templet består av en excentrisk mix av 
heliga symboler från alla religioner, men det man slås av är 
stillheten och allvaret.

L Ä S  M E R  O M  V I E T N A M  P Å :  Ving.se/vietnam

P O S T K O N T O R E T 
Även om du inte ska skicka några vykort 
är postkontoret i District 1 värt ett besök. 
Beundra arkitekturen, som är en blanding  
av gotisk stil och renässans.

V A T T E N D O C K S T E A T E R
Se klassisk vietnamesisk vattendocks
teater. Dockorna kontrolleras av artister 
bakom draperiet och det är en konstform 
som bara finns i Vietnam.

S A I G O N  S K Y D E C K
Ta hissen 262 meter upp i Bitexco  
Financial Tower och njut av stans bästa 
utsikt.

2 31

TRE SAKER DU INTE FÅR MISSA I HO CHI MINH CITY 
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I  DE MINSTA FÖRGRENINGARNA AV 
MEKONGFLODEN KAN MAN BARA 

TA SIG FRAM MED SMÅ BÅTAR SOM 
FRAMFÖRS AV LOKALA FISKARE.

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

”Det vietnamesiska köket har
starka influenser från Frank-
rike eftersom Vietnam har 
varit en fransk koloni ”

TAI CHI SÄGS HA LUGNANDE  
EFFEKTER. STRIDSKONSTEN KOMMER  

URSPRUNGLIGEN FRÅN KINA.

RESTAURANGEN NHÀ HÀNG NGON 
LIGGER I EN GAMMAL FRANSK VILLA 

SOM HAR RESTAURERATS. PASSA 
PÅ ATT TESTA DE VIETNAMESISKA 

VÅRRULLARNA NÄR DU ÄR HÄR.



Med sitt underbara klimat, sin vänliga 
befolkning, det kompletta utbudet och 
personalens utomordentliga kompetens.
En destination där upplevelserna är 
extraordinära under hela året.
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Ulf och Gunilla Carling bor idylliskt 
i ett fritidshusområde utanför sörm-
ländska Malmköping. Här njuter de av 
pensionärslivet, inte minst under som-
marhalvåret då större delen av tiden 
spenderas i eller vid den egna poolen. 
När hösten kommer är det däremot 
andra pooler som lockar. Då reser de 
i vanlig ordning till Vings vuxenhotell 
Sunprime Atlantic View i Playa del 
Inglés på Gran Canaria. 

– Det känns verkligen som att 
komma hem när vi kliver in genom 
hotellentrén, säger Ulf och Gunilla 
med en mun. 

F Ö R S T A  G Å N G E N  P A R E T  Carling reste till 
Gran Canaria var i början av 1990- 
talet. Den gången bodde de på ett an-
nat av Vings hotell, Tamaragua, även 

det i Playa del Inglés. Det var kärlek 
vid första ögonkastet, både vad gällde 
resmålet och hotellet. Så till den milda 
grad att de återvände de kommande 
18 åren.  

2010 var det dags för kärleken att 
slå till igen. Med full kraft. Ulf var ute 
på en av sina sedvanliga morgonpro-
menader när han fick syn på en hotell-
skylt han inte kände igen: Sunprime 
Atlantic View. Han blev nyfiken och 
bestämde sig för att ta en titt. I sam-
ma ögonblick som han klev in var det 
klippt. 

– När jag kom ut till poolområdet 
möttes jag av en atmosfär som andades 
total lugn och ro. Jag blev helt enkelt 
stormförtjust med en gång. 

Ulf skyndade tillbaka till Tamara-
gua för att hämta Gunilla.  

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

GAMMAL KÄRLEK  
ROSTAR ALDRIG

Varje år, tre veckor på våren och tre på hösten,  
reser Ulf och Gunilla Carling till sitt andra  

”hem”: Sunprime Atlantic View i Playa  
del Inglés på Gran Canaria.  

Ulf och Gunilla Carling har  
varit gifta i mer än 50 år. 
Sedan många år har de också 
ett kärleksförhållande till Gran 
Canaria och Sunprime Atlantic.

Ulf och Gunilla
Carl ing
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När hon kom till Sunprime kände hon 
precis likadant som Ulf. Sedan den  
dagen har de inte bott någon annan-
stans när de åker på sina årliga resor.

V A D  Ä R  D E T  D Å  S O M  G Ö R  Sunprime 
Atlantic View så speciellt? 

– Framför allt är det lugnet, säger 
Gunilla. Ju äldre vi blev desto mer 
började vi reagera på hur högljutt det 
kunde bli med alla barn som badade i 
poolen på Tamaragua. På Sunprime är 
ljudet av mina egna simtag det enda jag 
hör när jag simmar på morgonen. 

Personalen är en annan anledning 
till att paret Carling ger Sunprime 
Atlantic View betyget fem plus. 

– Alla är verkligen helt underbara. 
Sedan många år känner de flesta igen 
oss och det är alltid stora kramen när 
vi kommer. 

Det är inte bara personalen som 
ibland känns som familjemedlemmar. 
En fördel med att åka regelbundet till 
samma ställe är att Ulf och Gunilla ofta 
är där samtidigt som andra återkom-
mande gäster. De ses gärna hos varan-

dra för en kopp kaffe, ett glas vin eller 
lite kortspel – några av dem har med 
tiden blivit nära vänner som Carlings 
har umgåtts med även på hemmaplan. 

– Vi trivs verkligen i vår lägenhet 
och med livet i Playa del Inglés, säger 
Ulf och Gunilla. Vi vet var allt ligger 
och återvänder gärna till våra favorit-
ställen. Vi har det mesta på nära håll 
och vill vi ner till stranden är det bara 
att åka dit med hotellets gratisbuss, 
berättar Gunilla.

N Ä R  D E  T R E  V E C K O R N A  är över och det 
blir dags att åka hem igen finns det 
ett stort plus som också bidrar till att 
paret Carling har svårt att tänka sig bo 
på något annat hotell. 

– På Sunprime kan vi checka in 
bagaget redan på hotellet. När vi sen 
kommer till flygplatsen är det bara 
att gå direkt till säkerhetskontrollen, 
säger Ulf. 

– Dessutom går transferbussen di-
rekt till flygplatsen, utan att stanna vid 
en massa andra hotell längs vägen. Det 
känns otroligt lyxigt, avslutar Gunilla.

Fakta: 
Sunprime Atlantic View i Playa del 
Inglés på Gran Canaria var det för-
sta Sunprime-hotellet som slog upp 
portarna. Och det är fortfarande ett 
av de absolut populäraste.

• Åldersgräns 16 år

• Sviter med poolaccess

• WiFi ingår på hela hotellet

• Easy Check-in

• Direkttransfer

• Spa, gym och SATS ELIXIA-klasser

• 3 uppvärmda, rofyllda pooler

• Restaurang

• Minimarket

• Tennisbana

L Ä S  M E R  P Å :  

Ving.se/sunprime



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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D
e till synes hyfsat stora 
Finlandsfärjorna bleknar i 
jämförelse med Symphony of 
The Seas. I lodrätt position 

är hon högre än Eiffeltornet och det 18 
däck höga fartyget tar inte mindre än 6 
777 passagerare och runt 2 500 be-
sättningsmän. Här finns plats för både 
amfiteater, isrink, rutschkanor, teater, 

shoppinggata, restauranger, pooler, 
spa, gym, karuseller och hytter. Impo-
nerande är bara förnamnet. Impone-
rande är också det faktum hur många 
nationaliteter detta flytande hotell tar. 
Bara bland besättningen finns cirka 
65 olika nationaliteter representerade 
och ännu fler blir det när man ser till 
det kulturella spektrum som passage-

rarskaran utgör. Nutidens kryssnings-
fartyg är som moderna Noaks ark och 
oavsett nationalitet, ålder, resekon-
stellation eller intressen så finns det 
en plats för alla. Och kanske är det just 
storleken som gör att alla också kan 
hitta något som passar dem, oavsett 
om man vill ha fart och fläkt eller bara 
vill njuta av havsbrisen. 

HAVETS  
NYA GIGANT

SYMPHONY OF THE SEAS

Det är inte mindre än två år sedan Harmony of The Seas  
seglade iväg på sin jungfruseglats. Där och då trodde man  

knappast att det skulle gå att bygga större kryssningsfartyg.  
Till den dagen då Vings samarbets rederi Royal Caribbean gick  

ut med nyheten att det skulle komma ett ännu större kryssnings-
fartyg 2018. Förvisso skulle det bara bli någon meter längre än 

föregångaren, men ändå. Världens största kryssningsfartyg  
är nu här – Symphony of The Seas har kastat loss.

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  &  A N N A  H A G B E R G
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MATÄLSK AREN 
Ombord finns inte mindre än 20 restauranger 
att välja mellan med över 300 olika menyval. 
Det finns med andra ord gott om smarrig 
mat att njuta av. Helpension ingår och i såväl 
bufférestaurangen Windjammer som i huvud-
restaurangen serveras både frukost, lunch och 
middag. Vill man lyxa till det finns läckra speci-
alrestauranger, där man äter mot en kuvertav-
gift. Missa inte nyheten El Loco Fresh på däck 15 
som serverar smarriga burritos och mexikanskt 
inspirerad snabbmat.

ÄVENTYRAREN
Symphony of The Seas är inte bara världens 
största kryssningsfartyg utan är även utrustat 
med världens högsta rutschkana ute till havs. 
Kasta dig iväg på en fartfylld tur i Ultimate 
Abyss som tar dig från däck 16 till däck 6 på 
bara några sekunder. När adrenalinkicken  
lagt sig kan du öva smidigheten på klätter-
väggen vid amfiteatern eller prova på zipline. 
Eller så nöjer du dig med tanken på att en av 
fartygets fyra motorer har fler hästkrafter än 
fyra Ferrarri, vilket i sig gör kryssningen till  
ett fartfyllt äventyr.

TEKNIKNÖRDEN
Få favoritdrinken tillblandad av en robot, se 
utsikten i realtid i insideshytten med hjälp av 
digitala tv-skärmar i s.k. virtuella fönster eller 
surfa med kryssningsmarknadens snabbaste 
wifi? Symphony of the Seas har allt och lite till.

LIVSNJUTAREN
Lite ostron, hummer och cava på Coastal 
Kitchen, en välgörande ansiktsbehandling 
på spa eller kanske vinprovning på Vintages? 
Unna dig det där lilla extra ombord. Är du  
morgontrött eller behöver en siesta? Beställ  
då roomservice med frukost till hytten och  
lägg dig sedan i en cabana uppe på Solarium 
på däck 15. 

DISCODIVAN
Har du någonsin testat Silent Disco? Om 
inte så är det dags. I diskoteket ombord får 
besökarna ta på sig hörlurar och sedan dansa 
på dansgolvet tillsammans med andra dans-
sugna gäster. En underhållande syn, i synner-
het när du tar av dig hörlurarna och hör alla 
medpassagerare som sjunger med i låtarna. 
Men fartyget bjuder även på salsaklubb och 
vanligt disko, så det finns gott om möjligheter 
att vicka på höfterna på dansgolvet. 

DEN AKTIVE TRÄNINGSFREAKEN
Det finns ingen risk att den rastlöse blir 
sysslolös ombord. Inled dagen med en 
joggingtur längs löpslingan uppe på däck, 
delta i en yogaklass eller lyft lite skrot på 
gymmet. Har du en lika aktiv familj som gillar 
lek och bus ska du boka The Ultimate family 

VILKEN TYP AV SYMPHONY OF  
THE SEAS-PASSAGERARE ÄR DU?
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Suite, en stor familjehytt som förutom det 
nödvändigaste dessutom har utrustats med 
egen rutschkana, bordtennisbord och en liten 
biograf. Lär dig att surfa i surfsimulatorerna, 
spela minigolf med familjen eller sätt några 
trepoängare i korgen på basketplanen.

UNDERHÅLLNINGSENTUSIASTEN
Kan du inte få nog av musikaler och suktar 
efter en resa till Broadway? Ja, då har du kom-
mit helt rätt. Professionella uppsättningar av 
kända musikaler är ett stående inslag ombord. 
I år bjuder Symphony of The Seas på musikalen 
Hairspray. 

Därutöver kan du se imponerande isshower 
eller vattenakrobatik och spektakulär vatten- 
show i Aqua Theater. Kanske avslutar du kvällen 
med att lyssna till jazztoner som för tankarna 
till New Orleans eller låter dig underhållas av 
standup-komik. Det bästa är att allt är gratis.

SOL- OCH BADDYRK AREN
Livet ombord är inte bara fart och fläkt. Att nju-
ta av sol och bad uppe på däck är ett minst lika 
uppskattat inslag under kryssningen. Inte nog 
med att det finns gott om solstolar på soldäck, 
det finns även 23 olika pooler att svalka sig i. 
Och de allra minst kan ha skoj i vattenparken 
Splashaway Bay. 

L Ä S  M E R  P Å : 
Ving.se/kryssningar

DEN KULTURINTRESSERADE  
BOTANIKERN
Att det skulle finnas 12 000 gröna växter om-
bord är svårt att föreställa sig, men i Central 
Park på däck 8 finns fler gröna plantor än vad 
The Smithsonian Gardens i Washington har 
i sin orkidésamling. När du har botansierat 
färdigt bland växterna finns lika mycket konst 
att se. Ombord på Symphony of The Seas finns 
nämligen fler konstnärliga installationer att 
beskåda än i Louvren i Paris.  
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Iberostars hotell har alla unika lägen och 
är utformade så att du kan upp leva dem 
fullt ut. Här garanteras alltid utmärkt  
service, mat i toppklass och dedikerad 
personal. För ett par år sedan inleddes 
resan mot att bli en internationell hotell
kedja av högsta kvalitet. Där är man nu.

PRISVÄRD LYX
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MAT I VÄRLDSKLASS
Här är maten dörren till en 
värld full av upplevelser. Njut 
av det bästa köket i det stora 
utbudet av à la carte och 
bufféer. Iberostars kockar och 
personal förnyar sig hela tiden 
och skapar varierade och 
hälsosamma måltider som 
hämtar inspiration från både 
det internationella och lokala 
köket.

MAGISKA LÄGEN
Det finns platser som vi alla 
borde besöka någon gång i 
livet. Iberostar välkomnar dig 
till dessa spektakulära och 
magiska platser som ger 
minnen för livet. Njut av 
stranden från första parkett, 
upplev städernas puls och 
känn historien i arkitekturen.

UTMÄRKT SERVICE
Iberostar strävar efter att 
förbättra sitt arbete varje dag 
och har ett öga för de minsta 
detaljerna. Personalen gör sitt 
yttersta varje dag för att 
garantera en oklanderlig 
service. De strävar efter att 
uppfylla dina önskemål, med 
omsorg för varje detalj. Och 
nästan hälften av alla kunder 
kommer tillbaka!

HÄNGIVEN PERSONAL
Ett team av förstklassiga 
proffs är hjärtat av Iberostar 
familjen. De gör hotellen till 
platser av värme, lugn och 
hjärtlig gästfrihet. De tar hand 
om din semester med passion 
och har som mål att få dig att 
få ut maximalt av din semester.

IBEROSTAR CLUB BOA VISTA r, KAP VERDE
Läs mer om våra hotell 
på: ving.se/tips-iberostar
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HITTA RÄTT HOTELL

SUNWING FAMILY RESORTS
Våra absolut bästa familje
hotell, med flest nöjda barn
familjer genom tiderna. Poolerna 
är stora och barnvänliga. Våra maskotar 
Lollo & Bernie ser till att barnen har 
roligt, medan vuxna tar en behandling i 
vårt spa eller tränar i gymmet.

OCEAN BEACH CLUB
Ett lyxigare och lugnare familje
hotell, för dig som uppskattar 
design och god mat.

BY SUNWING

SUNCONNECT RESORTS
Familjevänliga hotell med 
gratis WiFi. 

FÖR BARNFAMILJER

FAMILY GARDEN 
Noggrant utvalda, barnvänliga hotell 
där hela familjen får en riktigt skön 
semester.

FAMILY COMFORT
Prisvärda familjehotell som finns både i 
storstäder och på sol och badresmål.

OCEAN BEACH CLUB GRAN GANARIA

SUNWING SANDY BAY, CYPERN

Vi på Ving har jobbat med att finslipa semesterupplevelser i  
över 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.
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SUNPRIME RESORTS
Våra egna vuxenhotell, 
med en avslappnad atmosfär 
för dig som reser utan barn.

FÖR VUXNA

PRIME SELECT
Noggrant utvalda hotell med bra lägen  
för dig som reser utan barn.

PRIME COMFORT
Prisvärda, välskötta hotell för dig som 
reser utan barn.

CASA COOK
Trendigt, coolt hotell med fokus på hälsa, 
design och hög komfort.

FÖR ALLA

SIGNATURE
Noggrant utvalda lyxhotell för dig som 
vill ha en drömsemester i ordets rätta 
bemärkelse.

SENTIDO
Internationella hotell för dig som vill ha en 
extra guldkant på semestern.

SMARTLINE
Noggrant utvalda hotell med bra lägen för 
dig som reser utan barn.

COOK'S CLUB
Designat för en ny gene
rations resenärer, med en 
avslappnad inställning till livet.

CASA COOK KOS

SENTIDO CASTELL DE MAR, MALLORCA SENTIDO IXIAN ALL SUITES, RHODOS

SUNPRIME KAMALA BEACH, THAILAND
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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 50 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 50 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 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, Protaras/
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, Punta Cana, 
Cabarete, Playa Dorada

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, Grasse, Juan les 
Pins, Nice
Korsika: Bastia, Calvi, 
L'Île-Rousse

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 
Kos: Kardamena, Kos 
stad, Marmari, Tigaki
Kreta: Aghios Nikolaos, 
Agia Marina, Chania 
stad, Elounda, Gerani,
Georgiopolis, Hersonis-
sos, Ierapetra, Kalama-
ki/Kato Stalos, Kato 
Daratso, Kolimbari, 
Makrigialos, Maleme, 
Platanias, Rethymnon
Lefkas: Nidri
Lesbos: Anaxos, Eftalou, 

Molivos, Petra, Plomari, 
Skala Kallonis
Olympiska rivieran: 
Paralia, Platamonas, 
Plaka
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, Södra Goa

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

I T A L I E N
Capri, Florens, Forte dei 
Marmi, Pisa, Positano, 
Sorrento, Viareggio
Sardinien: Alghero, Costa  
Smeralda, Orosei 
Sicilien: Cefalu, Giardini, 
Taormina

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

 J A P A N 
Tokyo

K A P  V E R D E
Sal: Santa Maria
Boa Vista: Sal Rei

K I N A 
Hong-kong

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, 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, Baros Island, Club 
Med Cani, Constance 
Moofushi Maldives, Hul-
hule, Komandoo, Kuredu, 
Kurumba, Reethi, Royal 
Island, Sun Island, smart-
line Eriyadu, Veligandu, 
Vilamendhoo

M A L T A 
Gozo, Mellieha, 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

M O N T E N EG R O
Budva, Becici, Petrovac

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

Q AT A R 
Doha

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: Benal-
madena, Fuengirola, 
Malaga, Marbella, Nerja, 
Torremolinos
Costa Brava: Calella, Llo-
ret de Mar, Santa Susanna
Costa Dorada: Salou, 
Sitges
Fuerteventura: Corralejo, 
Costa Calma, Jandía
Gran Canaria: Aga-
ete, Amadores, Argu-
ineguín,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: Costa de Silen-
cio, Guía de Isora, Los 
Cristianos, Los Gigantes, 
Playa de las Américas, 
Playa Paraiso, Puerto de 
la Cruz, San Miquel de 
Abona, Santa Cruz
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

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, 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, Istanbul, Marma-
ris, Side, Turgutreis

U S A
Florida: Clearwater  
Beach, 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 Orleans, 
New York, San Diego, San 
Francisco, Washington

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, 
Bilbao, Bologna, Bryssel, 
Budapest, Cannes, 
Dubai, Dublin, Dubrov-
nik, Edinburgh, Florens, 
Gdansk, Glasgow, 
Hamburg, Istanbul, 
Krakow, Köpenhamn, Las 
Palmas, Lissabon, London, 
Madrid, Malaga, Marra-
kech, Milano, München, 
New York, Nice, Palma 
stad, Paris/Disneyland 
Resort Paris, Porto, Prag, 
Reykjavik, Riga, Rom, Tal-
linn, Tel Aviv, Thessaloniki, 
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, Norra Europa

R U N D R E S O R
Gambia, Jamaica,  
Mexiko, Spanien, Vietnam

FO R M E L  1
Abu Dhabi, Belgien, 
Frankrike, Italien, Monaco, 
Singapore, Storbrittanien, 
Spanien, Tyskland, Ung-
ern, Österrike

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
Sommar 2018: 
Mallorca, Rhodos
Vinter 2018/2019: 
Gran Canaria
Sommar 2019*: 
Mallorca, Rhodos

2 .  G Ö T E B O R G
Sommar 2018:  
Almeria (Spanien), Bul-
garien, Cypern, Turkiet 
(Antalya), Gran Canaria, 
Kroatien, Mallorca, Kreta, 
Rhodos, Skiathos, Kavala 
(Grekland)
Vinter 2018/2019: 
Fuerteventura, Gambia, 
Gran Canaria, Kap  
Verde, Teneriffa, Thailand 
(Phuket)
Sommar 2019*:  
Bulgarien, Cypern, Turki-
et (Antalya), Gran Cana-
ria, Korfu, Kreta, Kroatien, 
Mallorca, Montenegro, 
Rhodos, Skiathos, Thassos 
(Grekland),

3 .  H A L M S T A D
Sommar 2018:  
Mallorca
Sommar 2019*:  
Mallorca

4 .  J Ö N K Ö P I N G
Sommar 2018:  
Kreta, Kroatien (Split), 
Mallorca, Rhodos
Vinter 2018/2019:
Gran Canaria
Sommar 2019*:  
Cypern, Kreta, Kroatien 
(Split), Mallorca, Rhodos

5 .  K A L M A R
Sommar 2018:  
Mallorca, Rhodos
Vinter 2018/2019:
Gran Canaria
Sommar 2019*:  
Mallorca, Rhodos

6 .  K A R L S T A D
Sommar 2018:  
Kroatien (Split),  
Mallorca, Rhodos
Vinter 2018/2019*:
Gran Canaria

Sommar 2019*:  
Kroatien (Split),  
Mallorca, Rhodos

7 .  K Ö P E N H A M N
Sommar 2018: 
Almeria (Spanien),  
Bulgarien, Cypern, Gran 
Canaria, Kreta (Chania, 
Heraklion), Kroatien, Les-
bos, Madeira, Mallorca, 
Rhodos, Teneriffa, Turkiet 
(Antalya, Gazipaza), 
Skiathos, Kos, Kavala 
(Grekland)
Vinter 2018/2019: 
Dom. Rep. (Punta Cana), 
Egypten, Fuerteventura, 
Gambia, Gran Canaria, 
Kap Verde, Madeira, Tene-
riffa, Thailand (Phuket)
Sommar 2019*: 
Almeria (Spanien),  
Bulgarien, Cypern, Gran 
Canaria, Egypten, Korfu, 
Kos, Kreta (Chania, Her-
aklion), Kroatien, Lesbos, 
Madeira, Mallorca, Mon-
tenegro, Parga, Rhodos, 
Teneriffa, Thassos, Thes-
saloniki, Turkiet (Antalya, 
Bodrum), Skiathos

8 .  L U L E Å
Sommar 2018: 
Cypern, Mallorca,  
Rhodos
Vinter 2018/2019: 
Gran Canaria, Thailand 
(Phuket)
Sommar 2019*:   
Rhodos
 
9 .  M A L M Ö
Sommar 2018: 
Cypern, Kreta (Chania, 
Heraklion), Kroatien, 
Mallorca, Rhodos,  
Turkiet (Antalya)
Vinter 2018/2019: 
Fuerteventura, Gran 
Canaria, Teneriffa
Sommar 2019*: 
Cypern, Kreta (Chania, 
Heraklion), Kroatien, 
Mallorca, Rhodos,  
Turkiet (Antalya)

1 0 .  N O R R K Ö P I N G
Sommar 2018:  
Cypern, Kroatien,  
Mallorca, Rhodos
Vinter 2018/2019: 
Gran Canaria, Teneriffa
Sommar 2019*:  
Cypern, Kroatien,  
Mallorca, Rhodos

1 1 .  S K E L L E F T E Å
Sommar 2018:  
Mallorca
Sommar 2019:  
Turkiet (Antalya),  
Mallorca

1 2 .  S T O C K H O L M
( A R L A N D A )
Sommar 2018: 
Almeria (Spanien), 
Bulgarien, Cypern, Gran 
Canaria, Kos, Kreta  
(Chania, Heraklion), 
Kroatien, Mallorca,  
Rhodos, Skiathos, 
Teneriffa, Turkiet (An-
talya, Bodrum), Kavala 
(Grekland)
Vinter 2018/2019: 
Aruba, Dom. rep, (Punta 
Cana), Egypten (Hurg-
hada), Fuerteventura, 
Gambia, Gran Canaria, 
Jamaica, Kap Verde, 
Madeira, Mexiko (Can-
cún), Thailand  (Phuket), 
Teneriffa, Vietnam (Phu 
Quoc)
Sommar 2019*: 
Almeria (Spanien), 
Bulgarien, Cypern, Gran 
Canaria, Korfu, Kos, Kreta  
(Chania, Heraklion), 
Kroatien, Mallorca,  
Montenegro, Parga, Rho-
dos, Skiathos, 
Teneriffa, Thassos (Grek-
land), Turkiet (Antalya, 
Bodrum) 

1 3 .  S U N D S V A L L
Sommar 2018: 
Mallorca
Vinter 2018/2019: 
Gran Canaria
Sommar 2019*: 
Cypern, Mallorca

1 4 .  U M E Å
Sommar 2018: 
Mallorca, Rhodos
Vinter 2018/2019: 
Gran Canaria
Sommar 2019*: 
Mallorca, Rhodos

1 5 . V I S BY
Sommar 2018: 
Mallorca, Rhodos
Sommar 2019: 
Mallorca, Turkiet  
(Antalya)

1 6 .  V Ä X J Ö
Sommar 2018: 
Cypern, Kroatien, 
Mallorca
Vinter 2018/2019: 
Gran Canaria, Teneriffa
Sommar 2019*: 
Cypern, Kroatien, 
Mallorca

1 7 .  Ö R E B R O
Sommar 2018: 
Cypern, Mallor-
ca, Kreta (Cha-
nia), Kroatien, 
Rhodos

Vinter 2018/2019: 
Gran Canaria,  
Teneriffa, Thailand 
(Phuket)
Sommar 2019*: 
Cypern, Mallorca, 
Kreta (Chania), Kroatien, 
Rhodos

1 8 .  Ö S T E R S U N D
Sommar 2018: 
Mallorca
Vinter 2018/2019*: 
Gran Canaria
Sommar 2019: 
Mallorca, Turkiet (Antalya)

*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  J A N U A R I  2 0 1 9 .
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VILL DU SIPPA PÅ  
EN SÅN HÄR

KOM IHÅG 
DOM HÄR

Utomlands är kontanter fortfarande det vanligaste sättet att betala.  
Glöm inte att växla innan du åker. Trevlig resa!



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 hotellinfor-
mation. Dessutom kan du läsa 
gästernas egna betyg, chatta med 
våra reserådgivare och självklart 
boka din resa. 

Vings app 
I vår app för smartphones kan 
du låta dig inspireras samt söka, 
boka och betala din nästa resa. 
Dessutom får du initierade tips 
och kan med hjälp av kartan navi-
gera till hotellet, restauranger och 
sevärdheter på resmålet. Du kan 
även checka in på flyget, boka till-
val och förbeställa taxfree. För att 
ladda ner appen söker du på Ving 
i App Store eller Google Play. 

Sociala medier
Följ oss gärna på Facebook, 
Instagram, Twitter och YouTube. 
Där möter du andra ressugna 
människor från hela landet.  
Du kan också ta del av unika  
erbjudanden, tävlingar och  
nyheter från Vings värld. 

Telefon 
0771-995 995




