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Från Sunwing
till Sunprime
Med utflugna barn har jag och hustrun nu lämnat
familjeparadiset Sunwing bakom oss och istället börjat
söka oss till lugnet på våra vuxenhotell Sunprime. Ett
koncept som varit en exempellös framgång sedan vi
öppnade det första hotellet på Gran Canaria 2007. Idag
kan vi erbjuda ett tjugotal Sunprime runtom i världen.
Ett av dem, Protaras Beach på Cypern, kan du läsa mer
om på sid 46.
Sunprime de senaste åren, och trivts
på dem alla. Måste jag välja en favorit blir det nog ändå
Ayia Napa Suites, där ägaren George ser till att gästerna
mår så bra att hotellet vinner vår kvalitetsscore år efter
år. Jag har funderat en hel del på vad det är som gör att
Sunprime har blivit en sådan succé hos våra gäster.
I grund och botten tror jag att det handlar om en
omtanke om detaljer, en anpassad meny för alla smaker
och plån- böcker, genuint personlig service, spa, gratis
träning med SATS-instruktörer – och ett lugn som man
inte hittar på många andra hotell.

VI HAR BOTT PÅ FLERA

och Sunwing har gemensamt är
ett stort fokus på hållbarhet. Sedan många år tillbaka
arbetar vi tätt tillsammans med hotellen för att säker
ställa att vi lever upp till den högsta klassens miljö
märkningar och certifieringar. På sidorna 14–19 kan
du läsa mer om vad vi gör för att ta vårt ansvar när det
gäller miljö- och klimatfrågor.
EN SAK SOM SUNPRIME
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HIT & DIT

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

4751
MALAGA

I KONFERENSTOPPEN

Miljöombyte är både inspire
rande och stimulerande, och det
gäller också företagskonferenser.
Under 2017/18 var Malaga vårt
mest populära resmål för city
konferenser, även om den största
gruppen, 165 personer, åkte till
Sitges, strax söder om Barcelona.

Så många deltog i något av våra
träningspass för hela familjen un
der sommaren; Family Gymnastic,
Family Yoga och Family Crosstrai
ning. Lägger man till Mini Play och
Kids Parkour blir det drygt 7000
deltagare som tränade tillsam
mans i solen.
Tur att det finns gott om glass
på våra Sunwing Resorts!

LOLLO & BERNIES FAVORITER...

HÖG TID FÖR
HÖGTIDER
Våren är späckad med högtider;
pingstbröllop, studentexamen,
jubileum och mängder av födelse
dagar. Varför inte fira med ett
presentkort från Ving? En resa är
alltid välkommen, och ett present
kort är lätt att dela på om man är
flera som vill fira.

...som du kan göra själv eller dricka på utvalda Sunwing Resorts.
Lollo:
7 cl kokosmjölk
15 cl ananasjuice
Krossad is
Blanda och dekorera med ananas.

Bernie:
100 gr vattenmelon
50 gr frusna bär
50 gr banan
Kör i mixer och blanda med krossad is.
Dekorera med bär eller en melonbit.

ÅK TILL RHODOS
MED POSTKODLOTTERIET
Våra resor till Mallorca med Post
kodlotteriet blev en succé, där fle
ra hundra deltagare vann en resa
till Mallorca. Nästa gång blir det
Rhodos. Se till att gå med så kan
du också vinna en resa till solen.
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Sara Persson
Sara Persson jobbar som Social Media
Manager på Ving och tycker att resor är
livets bästa. Hon besökte Saranda tillsammans med vännen Anna Beije.

”ALBANIEN UTSÅGS 2018
TILL ÅRETS HETASTE RESMÅL AV RESEM AGASINET
VAGABOND”

VACKRA ALBANIEN! SLOTTET LEKURSI ERBJUDER EN MAGISK
UTSIKT ÖVER SARANDA, JONISKA HAVET OCH KORFU.
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ALBANIEN

– UPPTÄCK NYA MEDELHAVSPÄRLAN

God mat, spännande historia, en vacker
natur och långa stränder med kristallklart vatten.
Allt det hittar du på den albanska rivieran. Häng
med till Saranda – en prisvärd nykomling
bland Medelhavets guldkorn.
T E X T: S A R A P E R S S O N FOTO: S A R A P E R S S O N , A N N A B E I J E & V I N G S B I L D A R K I V
I L LU S T R AT I O N : R E N O LU N D A G E R H A N S E N

A

lbanien är till ytan inte större än Småland, men
mer långsmalt och faktiskt ganska likt Sverige i
formen. Saranda i söder är landets populäraste
semesterort och vi kommer hit med båt från
grekiska Korfu. Det tar ungefär en timme till havs inn
an vi kommer till den lilla hamnen i ena änden av den
strandpromenad som är Sarandas hjärta. Från hamnen
tar vi en taxi till vårt hotell, men vi inser snart att vi nog
lika gärna hade kunnat gå. Saranda är inte speciellt stort
och inga avstånd särskilt långa.

ALB ANIE N UT SÅG S 2018 till årets hetaste resmål av rese
magasinet Vagabond. Det är inte svårt att förstå varför.
Det lilla landet mellan Grekland och Montenegro må
vara betydligt mer okänt än sina medelhavsgrannar,
men här finns minst lika mycket att se och upptäcka.
Antika lämningar, dramatisk natur, levande kultur och
soldränkta stränder. Den stora skillnaden mot de re
dan populära grannländerna är att du i Albanien oftast
betalar betydligt mindre för såväl mat och dryck som för
boende och upplevelser.
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DEN KILOMETERLÅNGA STRANDPROMENADEN ÄR SARANDAS HJÄRTA.

snart att det som händer, det hän
der längs den kilometerlånga strandpromanden. På ena
sidan ligger stranden där vi oftast tillbringar våra dagar
under ett parasoll och på andra sidan restauranger och
barer där vi spenderar kvällarna. Att strosa längs strand
promenaden tycks vara ett nöje både för oss som är på
besök och för albanerna själva. Här träffar man sina vän
ner, joggar, leker eller bara sitter och ser på folklivet. Det
är lätt att fördriva tiden genom att lyssna på en gatumu
sikant, shoppa souvenirer eller kanske testa någon av de
tivoliaktiviteter som står uppställda i vattenbrynet. Det
tar inte lång tid innan vi själva får en personlig favorit
i en av strandpromenadens glasskiosker. En svalkande
strut är den perfekta avslutningen på en solig stranddag,
I S A R A N D A F Ö R S TÅ R VI
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och det kostar inte mycket att falla för frestelsen – fem
kronor betalar vi för en stor kula glass.
som sagt genomgående i Albanien.
Här får vi mycket för pengarna. Det är svårt att hitta en
varmrätt som kostar mer än 100 kronor, även på de lite
lyxigare restaurangerna. Och trots att priserna är låga
så är kvalitéten på maten hög. Havets läckerheter är
Sarandas specialitet i köket. Läget vid Joniska havet i
kombination med musselodlingarna runt staden gör att
färsk fisk och skaldjur dominerar menyerna på de allra
flesta restauranger. Maten har också tydliga influenser
från grannarna Italien och Grekland: risotto och pasta
serveras på de flesta ställen, liksom grekisk sallad och

PRISVÄRDH E T E N ÄR

SKALDJURSMIDDAG I SOLNEDGÅNGEN,
PÅ EN AV SARANDAS MÅNGA
RESTAURANGER LÄNGS VATTENBRYNET.

lammkött. Vi frossar i grillad fisk, nykokta musslor och
friterad bläckfisk – utan att någon gång få skrämselhicka
när notan kommer in.
A L B A N IE N V A R UN DER många år en stängd kommunist
diktatur. Från 1940-talet och fram till sin död 1985
styrde diktatorn Enver Hoxha landet med järnhand.
Få kom in i landet och lika få kom ut. I början av 90talet föll diktaturen och i dag välkomnar Albanien sina
besökare med öppna armar. Många vill slå mynt av den
nya besöksnäringen och ambitionsnivån på servicen
är hög, även om den ibland nog bäst beskrivs som en
oslipad diamant.

slår vi oss en eftermiddag ner på
en uteservering mitt på strandpromenaden. Det är för
sent för lunch och lite för tidigt för middag, så vi frågar
efter något mindre att tugga på. Kanske nötter eller lite
chips? Det visar sig att baren tyvärr inte har något mer
än dryck. Vi inser snabbt att vi är för hungriga för att
dricka oss mätta och ska precis vända på klacken när
bartendern erbjuder sig att springa bort till kiosken för
att köpa lite snacks åt oss. Med den vänligheten och
serviceambitionen tror jag att många skandinaver
kommer att hitta ett nytt medelhavsparadis att älska
och återvända till i Albanien.

ME D KURRANDE MAG AR
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STRANDEN I KSAMIL.

FEM HÖJDPUNKTER KRING SARANDA
Saranda är den perfekta utgångspunkten för
dig som vill upptäcka
mer av Albanien. Från
kuststaden finns flera
spännande dagsutflykter att göra.

KSAMIL

Några av Albaniens
finaste stränder hittar
du i Ksamil, en liten ort
drygt en mil söder om
Saranda. Här är vattnet
turkost, sanden vit och
känslan nästan kitschig.
På stränderna trängs
solsängar och parasoller och vattnet är fullt
av trampbåtar man kan
hyra för en timme eller
två. Du tar dig enkelt
från Saranda till Ksamil
med lokalbussen, en
resa som tar ungefär
20 minuter.
En biljett kostar 100 LEK
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(ungefär 8 kronor) enkel
väg. Du kan även ta taxi
mellan orterna för runt
100 kronor enkel väg.

GJIROKASTRA

Ungefär en och en
halv timmes bilfärd
från Sarandra ligger
staden Gjirokastra,
som rymmer mycket
av Albaniens historia.
Här föddes både Ismail
Kadare, en av landets
mest kända författare,
och Enver Hoxha, under
lång tid Albaniens diktator. Gjirokastra kallas
ofta för ”stenstaden” på
grund av sin välbevarade arkitektur från
den osmanska eran,
något som också har
gett staden en plats på
Unescos världsarvslista. I Gjirokastra kan du
besöka fästningen som

erbjuder vacker utsikt
över Drinas-dalen,
shoppa i de många
souvenirbutiker som
säljer allt från vackert
hantverk till färgglada
handdukar med den albanska dubbelörnen till
att besöka ”The Cold
war tunnel”. Resan hit
är en upplevelse i sig
längs med vindlande
vägar över bergen, bli
inte förvånad om ni
måste stanna till för att
vänta ut både kor och
getter på vägen.

SYRI I KALTER

Syri i Kalter betyder
”det blå ögat” och är en
vacker källa i bergen
mellan Saranda och
Gjirokastra. Källan är
över 50 meter djup och
här väller kristallklart
vatten upp ur under-

jorden vilket skapar ett
vackert fenomen som
påminner till färg och
form om ett öga. Platsen är otroligt vacker
och även om här sitter
en skylt med budskapet
”badning förbjuden”
så är det många som
tar ett dopp i det uppfriskande (läs iskalla)
vattnet. För den som vill
svalka sig på annat sätt
så finns här också ett
par restauranger.

BUTRINT

Ruinstaden Butrint står
sedan 1992 på Unescos
världsarvslista. Butrint
var från början en
grekisk koloni, för att
sedan bli en omtyckt
tillflyktsort för pensionerade romerska statstjänstemän. Staden har
under seklernas lopp

också varit under bysantinskt, venetianskt
och osmanskt styre,
något som satt sina
spår och gjort staden
till en spännande
arkeologisk fyndplats.
Ett besök här är ett
måste för dig som är
historieintresserad.

LEKURSI

Slottet Lekursi ligger
på en höjd ovanför
Saranda och bjuder på
en vidunderlig utsikt
över Sarandas bukt,
Joniska havet och Korfu.
Det gamla slottet är
i dag ombyggt till en
restaurang och är det
någonstans du ska se
solnedgången från
i Saranda så är det
här. Magiskt är bara
förnamnet!

FÄSTNINGEN I GJIROKASTRA...

...OCH SOUVENIRSHOPPING I SAMMA STAD.

ALBANIEN
H UVUDST AD: Tirana
ANT AL INVÅNARE : ca 3,5 miljoner
SPRÅK: Albanska. Engelska talas i

begränsad omfattning
VALUT A: LEK (men det går ofta bra att

betala med Euro på turistorter)
KÄLLAN SYRI I KALTER
ÄR ETT VACKERT NATURFENOMEN SOM INTE FÅR MISSAS.

SÅ T AR DU DIG H IT : Flyg till Korfu och

sedan båt (som tar cirka en timme) till
Saranda
LÄS ME R PÅ: Ving.se/albanien
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SOL PUERTO DE LA CRUZ
SOL SUN BEACH
SOL TENERIFE
SOL FUERTEVENTURA JANDIA
SOL BEACH HOUSE FUERTEVENTURA

Ideal for travelling with the family, friends or your partner, Sol
by Meliá hotels are near the best beaches in Canary Islands and
provide incredible pools and facilities, unique dining spaces, kids
clubs, full programme of activities, interactive open-air shows and
live music for all ages. With real laughs and real fun, our hotels
give families a chance to create life-long memories together,
always for the best price.

w at w
oo k n o

ww.vin

g.se

Inte bara bland vegetarianer. Det är något som Lennart Kevdal, produktchef för
Food & Beverage på Ving, har tagit fasta
på. Sedan ett år tillbaka har han sett till
att det finns en diger meny av vegetariska
alternativ på Vings tre O.B.C-hotell. Till
sommaren 2019 planerar han dessutom
att ta konceptet vidare till Sunwing.

DET VA R N Ä R L EN N A RT F I KA DE med Vings
marknadschef Claes Pellvik för ett par år sedan som idén föddes. Båda hade de noterat
hur den vegetariska trenden hade börjat växa
och sprida sig, och båda tänkte de att ”det
här borde vi kunna göra något av”.
SA GT OCH GJ ORT, som man brukar säga.
Lennart klurade på idén ett tag och kontaktade sedan sin vän, den erfarne kocken Johan
Åkerberg som tidigare varit med och utvecklat maten på både Sunwing och Sunprime.
”Skapa 15 nya vegetariska rätter”, sa Lennart
– och resten är historia. Åtminstone för alla
som varit på O.B.C det senaste året.
– Johan gick in på sin kammare, kom upp
med 15 nya recept och bjöd sen in mig för att
provsmaka. Jag kan lugnt säga att det var en
av mina bättre arbetsdagar någonsin, säger
Lennart och ler åt minnet.
A V DE 15 RECEP TEN enades Lennart och
Johan om att välja ut de 10 allra bästa. Dessa
fick sedan skapa en ”bas” som O.B.C-kockarna fick att plocka från. De tre köksmästarna
från O.B.C Gran Canaria, Cypern och Kreta
flögs därefter in till Stockholm, där de tillsammans med Johan fick laga sig igenom alla
recept. Igen och igen och igen – ända tills
smakerna satt perfekt.
I somras var det så dags att presentera
rätterna på menyn på de tre O.B.C-hotellen.
Att säga att den vegetariska menyn togs
emot väl vore en underdrift.

– Vi kan faktiskt se en
hundraprocentig ökning
när det gäller den vegetariska maten, säger
Lennart.
Vad vi också ser är att
det inte bara är vegetarianer som uppskattar
maten, utan att många
till exempel hellre väljer
en halloumiburgare än
en köttbit. Det tar vi som
ett tydligt kvitto på att
de vegetariska alternativen är riktigt bra. Vi har
helt enkelt kommit långt
sedan den tid då ”grillad
paprika & ris” var någon
sorts lamt vegetariskt
alibi för restaurangerna.

T E X T: G U N N A R J Ä G B E R G FOTO: P E L L E LU N D B E R G

VEGOTRENDEN
RULLAR
VIDARE

Vegetarisk mat är hetare än någonsin.

O CH NU SPRIDS SUCCÉ N VIDARE .

Till sommaren 2019 ska förhoppningsvis
samma vegetariska meny finnas på alla
Sunwing Family Resorts. Och istället för
att flyga in 10 köksmästare till Stockholm
har Lennart tänkt ut en bättre och smidigare lösning.
– De köksmästare som var här och lagade mat tillsammans med Johan Åkerberg
kommer att hålla utbildningar lokalt. Det
ligger helt i linje med vårt hållbarhetsfokus,
avslutar Lennart Kevdal (och hugger in på
en hummus-smörgås, reds. anm.)
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HÅLLBARHET
I FOKUS
Vi på Ving har varit med och skapat upplevelser
och minnen i över 60 år. Vi vill alltid ge våra kunder
de bästa veckorna på året när de reser med oss.
Vi vill också vara med och göra skillnad och bidra
till en ansvarsfull turism så långt vi kan.
T E X T: C H A R LOT T E H A L L E N C R E U T Z FOTO: V I N G S B I L D A R K I V
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TEMA: HÅLLBARHET

70 MILJONER ENGÅNGS
ARTIKLAR I PLAST SKA BORT
Thomas Cook Group, som Ving är en del av,
vill minska användningen av plast och minska
nedskräpningen i haven. Omkring åtta miljoner*
plastföremål når haven varje dag, skräp som för
stör havsmiljön och som sedan når stränder runt
om i världen. Vårt mål är att 70 ton plast ska vara
borta i slutet av år 2019, som ett första steg i det
långsiktiga initiativet #noplaceforplastic.

V Å R A M Å L:

• Ta bort 70 miljoner engångsartiklar av plast på
våra kontor, egna koncepthotell och flyg (Thomas
Cook Airlines). Det motsvarar 70 ton plast, eller
3.500 fullpackade resväskor, varav merparten skall
vara borttaget i slutet av år 2019. På våra flyg slo
pas t. ex. hela nio miljoner sugrör och drinkpinnar.
• Där det är möjligt, byta ut engångsartiklar mot
alternativ i återvunnen plast, biologiskt nedbryt
bara eller komposterbara alternativ.
• Säkerställa att använda plastföremål slängs på
återvinningsstation där anläggningar finns till
gängliga. Vi kommer att arbeta tillsammans med
leverantörer, myndigheter och reseindustrin för att
förbättra möjligheterna för avfallshantering och
återvinning på våra destinationer.
• Använda vår storlek som företag för att påverka
kunder, anställda, leverantörer och reseindustrin
att sprida kunskap om denna fråga.
* 2005 United Nations Environment Programme report ”Marine Litter An
analytical overview”.
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TEMA: HÅLLBARHET

EXEMPEL PÅ VÅRT ARBETE

PÅ RESAN

• Sedan 1999 har vårt flygbolag
Thomas Cook Airlines Scandi
navia minskat utsläppen med
cirka 20 procent tack vare
investeringar i nya, moderna
flygplan, optimering av flyg
procedurer samt lättare materi
al ombord. Bolaget har idag ett
av branschens lägsta CO2-ut
släpp per passagerarkilometer
på 67 gram (2018).
• Sedan 2011 är flygbolaget ISO
14001-certifierat, vilket bland
annat rör optimering av materi
al, energi och avfallshantering.
• Källsortering ombord, vilket har
minskat avfallsmängden med
70 procent sedan 2001.
• Ving samarbetar med GreenSeat som erbjuder kompensa
tion för flygrelaterade utsläpp.
PÅ RESMÅLE T

• Miljömärkning av våra egna
hotell Sunwing Family
Resorts, O.B.C by Sunwing och
Sunprime Hotels.
• Miljöklausul i alla våra hotell
kontrakt. Hotellägaren förbinder
sig att arbeta enligt ett antal
grundläggande miljökrav

som har till mål att minska energi-,
vatten- och kemikalieförbrukning,
samt begränsa mängden avfall.
• Utökad satsning på vegetarisk
mat och närproducerade råvaror
på våra koncepthotell.
• Beach Cleaning Days på flera
av våra resmål.
• Återplantering av träd efter
skogsbränder på Rhodos.
VA D D U S J Ä LV K AN G ÖR A

• Välj helst direktflyg. Visste du att
med charterflyg bidrar du med
30 procent mindre koldioxidut
släpp per passagerarkilometer,
det beror på att vi fyller våra flyg
till 93 procent och att vi oftast
flyger direkt till resmålet och har
få starter och landningar.
• Klimatkompensera din resa.
• Köp lokalt tillverkade produkter
och tjänster.
• Tänk på de små detaljerna: spara
på vattnet, byt inte lakan och
handdukar varje dag, låt inte luft
konditioneringen stå på dygnet
runt, etc.
• Ta med ditt skräp från stranden
och tänk på var du slänger det.
Återvinn om möjligt.

H J Ä LP A R B ET E I G AM B I A

Sedan 12 år tillbaka skickar Ving
årligen en container fylld med
möbler samt sjukvårdsutrust
ning som gått till olika sjukhus i
Gambia. Projektet genomförs i
samarbete med svenska sjukhus
och hjälpmedelscentraler. Utö
ver hjälpen till sjukhusen har vi
samlat in kläder, cyklar, leksaker
och annat som behövs till det lo
kala samhället. Ving ombesörjer
också alla transporter, och en av
företagets anställda finns själv
på plats för att se till att allting
når rätt mottagare.
A N I M AL W ELF A R E P OLI CY

Ving har sedan två år en Animal
Welfare Policy. Den innebär
att vi följer strikta riktlinjer och
arbetar tillsammans med tredje
parts-auditörer som kontrollerar
våra utflykter där man möter
djur. De som inte lever upp till
riktlinjerna tas bort. Vi har sedan
tidigare tagit bort utflykter med
elefantridning och elefantshower.
Under 2019 tar vi bort parker som
har späckhuggare.

Vi har kommit en lång väg idag,
men strävar hela tiden efter att
bli bättre på alla områden.
LÄS ME R PÅ: Ving.se/hallbarhet
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DEFINITIONEN
AV NÄRODLAT
I fortsättningen lovar jag att äta mina grönsaker med
andakt. Särskilt när jag äter dem på Sunwing Sandy Bay
Beach eller O.B.C Cypern. Nu har jag nämligen träffat
Stelios, Thassos, Elly, Demitris och Christos – lokala
bönder som till stor del lever på att leverera sina kärleksfullt odlade råvaror till hotellen.
T E X T: G U N N A R J Ä G B E R G F OTO : G U N N A R J Ä G B E R G & M AT H I A S N E R O
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TEMA: HÅLLBARHET

D

et är tidig morgon när jag möter
O.B.C Cyperns köksmästare Andreas
Stylianou utanför hotellet. Han har
lovat att ta mig med till en lokal
odlare för att jag ska få ta några bilder och stäl
la ett par frågor för en liten notis om närodlat
till Vings värld.
Åtta timmar senare kommer vi tillbaka till
hotellet som vänner för livet. Och jag dessutom
med en stor säck potatis och morötter, som jag
inte har en aning om hur jag ska få med mig
hem till Sverige. Plus problemet med hur jag
ska få magasinets redaktör att ge mig minst
två sidor istället för bara en notis.

har väl knappast
undgått någon. När mycket av den mat vi köper
kommer från stora, anonyma producenter på
andra sidan jordklotet känns det bra att kunna
vara lite klimatsmart och istället stödja små,
lokala odlare och producenter. Och närodlat
är precis vad det handlar om när jag följer med
köksmästaren Andreas. Under dagens lopp be
söker vi 5–6 lokala bönder och odlare – samtli
ga inom en radie av någon mil från hotellet.
– Först ska vi till min hemby Xylophagoy (ja,
det är Andreas som har hjälpt mig med stav
ningen) så ska jag visa dig var Cyperns godaste
potatis växer, säger han och kör den knappa
milen till byn med det något krångliga namnet.
Några minuter senare står vi i den röda, fuktiga
jorden mitt i potatisåkern. Enligt Andreas är
det närheten till havet som gör att potatisen
just härifrån får den krispighet och fräschör
som gjort den berömd över hela ön. Någon
vecka senare, när jag provsmakat några nykok
ta, medhavda potatisar hemma i kalla Sverige
är jag beredd att ge honom rätt.
Så kommer han åkande på sin traktor – Mr
Stelios, ”Potatiskungen”. Storbonden (med
lokala mått mätt) som genom kloka investe
ringar, noggranna riskanalyser och en gnutta
A TT NÄ RODL A T L I GGER I TI DEN

tur fått se sitt livsverk växa från husbehov till
att nu förse en mängd hotell och restauranger
över hela Cypern med råvaror av hög kvalitet.
Inte bara potatis, utan även morötter och
några grödor till, som jag tyvärr inte uppfattar
namnet på. Hans företag har också gått från att
vara helt familjedrivet till att idag även syssel
sätta 5–8 anställda.
– Så gott som alla grönsaker vi använder på
Sunwing och O.B.C kommer från Mr Stelios
och andra lokala odlare, berättar Andreas.
En uppgift som senare bekräftas av hotell
chefen Louis Missouris.
B E H Ö VE R H O T E LLE T FYLLA PÅ SINA LAG E R med
kort varsel är det sällan några problem. Sam
arbetet med de lokala odlarna är nära och
personligt, behovet ömsesidigt.
– Är det så att vi plötsligt får ont om till
exempel tomater, ja då är det bara att skicka
någon för att hämta mer, fortsätter Andreas.
Tack vare att det är så nära är de tillbaka på
hotellet inom någon timme.
Efter att ha avnjutit ett par pinfärska,
nyplockade morötter tillsammans med Stelios
och Andreas fortsätter vi vår odyssé genom
grannskapet. De närmaste timmarna besöker
vi bland andra gurkodlaren Thassos, frukt- och
grönsaksodlaren Christos, och Elly, vars familj
har levererat plantor till nyss nämnda odlare
i generationer. Överallt blir vi mottagna med
stor värme och generositet. Det framgår tydligt
att alla känner stor stolthet över det de gör.
NÄR JAG SE NARE PÅ KVÄLLE N sätter mig vid
middagsbordet på O.B.C med familjen känns
stämningen nästan lite högtidlig. Jag berättar
om dagen, visar bilder och säger till mina barn,
med ett allvar i rösten som jag aldrig tidigare
varit i närheten av:
– Ät nu upp era grönsaker, annars blir det
ingen efterrätt!
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PACKA SMART

PACKA MED ANNA
Barfotaliv, vandring i bergen, strandhäng, utflykter och
pulserande stadsmiljöer står högt upp på önskelistan
när Vings tf informationschef Anna Hagberg reser på
semester. Då hon gärna kombinerar flera olika resmål
och upplevelser under samma semester krävs en gedigen
resegarderob för olika tillfällen.

A N N A , D U GÖ R J U M Å NG A O L I K A T Y PE R
A V R E S O R U N D E R Å R E T . H U R S E R D I N R ESE
GA R D E R O B UT ?
– Jag går mycket på känsla och ser till att ha många
olika outfits. Reser jag till Paris över en weekend går
packningen såklart mer mot citychic, men reser jag till
en grekisk ö så är stilen snarare bohemisk och avslappnad. Det finns dock några favoriter som alltid hänger
med, exempelvis mina favoritklänningar och tunikor. De
är tunna och tar inte mycket plats och kan användas både
på stranden och till kvällen. Jag tar också alltid med min
panamahatt, den är både snygg och skyddar mot solen.
Ett absolut måste för storstadssemestern är ett par sköna
sneakers då man ofta går mer än vad man tror i en stad.
HA R D U N ÅG R A PACK NI NG S T I PS ?
– Att ta med sig för mycket är ju en klassiker. Lägg
därför fram allt på sängen först och gå sedan därifrån en
stund. När du kommer tillbaka ser du allt i ett annat ljus
och i nya outfits. Ta bort åtminstone en fjärdedel! Du
kommer ändå inte att behöva den där extra blusen och
det räcker med två bikinis. Använd reseförpackningar
för schampo och balsam och se till att ha en liten reseparfym istället för att släpa med den stora parfymen.
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Tänk också på att hudlotion, solkräm m.m. med fördel
kan köpas i taxfreebutikerna på flygplatsen eller på
flyget så sparar du lite pengar. Reser du i sällskap? Dela
då packningen. Kanske kan du låna en klänning av kompisen eller återanvända pojkvännens skjorta till stranden? Packa skor i skopåsar så slipper du grus och sand
i resväskan. Cityweekend? Packa då bara handbagage.
Mer behövs inte.
KL Ä DSEL P Å FLY G RESAN ?
– Res med stil, men bekvämt och ledigt! Något som
inte sitter åt. För mig är sjalen ett måste. Det blir ofta
lite kallt ombord och då kan det vara skönt att värma sig
med en sjal runt axlarna. Dessutom kan sjalen bli den där
snygga accessoaren som lyfter en outfit. Stödstrumpor
är kanske inte det sexigaste, men är guld värt på långa
flygningar.
BÄ STA AC C ESSOAREN FÖR SOLSEMESTERN ?
– Helt klart en bra och snygg strandväska, gärna en
stråväska. Den trendiga stråväskan är inte bara snygg
utan slukar också allt från handdukar till leksaker. Investera även i ett par bra solglasögon och en snygg hatt. Och
glöm inte solkrämen!

T E X T: G U N N A R J Ä G B E R G

PACKA MED
GORAN
Med 100–120 resdagar om året är Vings produktionschef Goran Cosic ett proffs när det gäller packning. Även om han ska vara borta i två veckor reser
han alltid bara med handbagage. Bara en sån sak.
Reser han på semester med familjen håller han också envist fast vid samma packning som han har på
sina jobbresor.

man kanske tror. Man kan också ta
med sig handtvättmedel och tvätta
i handfatet. Hur som helst: planera,
planera, planera!

N Å , V A D ÄR H E M L I G H E T E N
B A KO M E N R I K T I G T S M AR T
P A C KN I N G, G O R AN?
– Jag har funderat en hel del
på det och kommit fram till att det
i grund och botten handlar om tre
saker:
1 . P L A N L Ä GG NI NG
– Det absolut viktigaste. Vad
är syftet med din resa? Hur länge
ska du vara borta? Hur ser det ut
med till exempel tvättmöjligheter
på det hotell du ska bo på? Det går
faktiskt att tvätta på fler hotell än

2 . T Ä NK I H Y BRIDER
– Se till att skaffa kläder som går
att använda i flera olika sammanhang. Själv åker jag till exempel
alltid i seglarskor. Funkar lika bra
vid poolen som när jag ska iväg och
träffa en hotelldirektör. Klassiskt,
snyggt och praktiskt. Jag har också
lyckats hitta ett par badshorts som
är tillräckligt diskreta för att jag ska
kunna ha dem ”på stan”.
3 . Å T ERAN V Ä N D (OM MÖJL IG T)
– Skjortan jag har på kvällens
middag kavlar jag upp ärmarna på
och tar på mig när jag hänger vid
poolen nästa dag. Samma sak gäller
till exempel en pikétröja.

GORANS PACKNING
FÖR EN VECKA:
• 1 skjorta
• 6 pikétröjor
• 7 par kalsonger
• 1 par linnebyxor
• 1 par ”hybridshorts”
• 0 strumpor (!)
• 1 liten necessär med tand
borste, tandkräm, schampo,
hårvax och tops.

KLÄDSEL PÅ
FLYGR ESAN:
Skjorta, kavaj, jeans och
seglarskor.

TRE SMARTA TIPS

1.

Stryk kläderna innan du
åker. Rulla ihop dem så tar
de mindre plats i väskan. När du
tar en dusch på hotellet – häng
kläderna på galgar i badrum
met så slätas de snabbt ut igen
av ångan!

2.

Alltid linnebyxor istället
för jeans. Jag har faktiskt
räknat, rullat och jämfört: det
går två par linnebyxor på ett
par jeans!

3.

Aldrig ta med en jacka när
du ska till ett varmt resmål!
Den tar bara en massa plats och
du kommer ändå inte att an
vända den förrän du är tillbaka
hemma igen.
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EN FAMILJEVECKA
PÅ SUNWING
CYPERN
T E X T: G U N N A R J Ä G B E R G / L I N D A W E N T H E F OTO : M AT I N A T S O G A S , L I N D A W E N T H E & V I N G S B I L D A R K I V

Familjen Wenthe består av mamma Linda, pappa
Niclas och döttrarna Adelina, Bea och Louise,
3, 13 och 16 år gamla. I våras spenderade familjen
en vecka på Sunwing Sandy Bay Beach
i Ayia Napa på Cypern.
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˝SUNWINGKONCEPTET
PASSAR OSS ALLDELES
UTMÄRKT! ˝

24

V

i ringde upp mamma Linda
för att få ta del av familjen
Wenthes intryck av Cypernveckan.
– Vår stora utmaning brukar vara
att hitta ett resmål och ett hotell som
både vi föräldrar och alla barnen är
nöjda med. Men efter den här resan
kan vi konstatera en sak: Sunwingkonceptet passar oss alldeles utmärkt!
Redan när familjen Wenthe klev
av planet märkte de en stor skillnad
mot hur det har varit på andra resor de gjort. Oron över att hitta till
transferbussen och andra praktiska
detaljer försvann direkt när de togs
emot av Vings personal som visade
dem rätt. Och som till familjens
förvåning också checkade in dem på
hotellet, redan på flygplatsen.

– Det var otroligt lyxigt, när vi kom
fram till hotellet hade vi redan nycklarna till rummet i handen.
den huvudsakliga sysselsättningen när familjen
Wenthe är på semester. På Sunwing
Sandy Bay uppskattade de både att
det fanns så många olika pooler och
att det aldrig rådde någon brist på
solstolar eller parasoller.
– Jag blev också glad när jag
upptäckte att småbarnspoolen var
solskyddad. Det gjorde att jag kände
mig trygg med att låta Adelina bada
så länge hon ville – även när solen var
som starkast.
Bea och Louise hittade istället sin
skugga i Teen Lounge, där de kunde
spela pingis, PlayStation eller bara
hänga vid en dator med varandra
BA D BRUKAR VARA

”ADELINA LÄR
BERNIE ATT
TECKNA KEPS”

och med nyfunna kompisar. Och när
Adelina väl kom upp ur poolen gick
hon gärna till Mini Land, eftersom
hon gärna ville träffa Vings maskotar
Lollo & Bernie.
– Hon älskade verkligen Lollo &
Bernie, de blev helt klart hennes nya
idoler!
DE N H ÄR G ÅNG E N hade familjen valt
att skämma bort sig själva med All
Inclusive. De blev glatt överraskade
av det stora utbudet och att middagarna hade olika teman, som cypriotisk kväll, italienskt eller asiatiskt.
Linda och Niclas uppskattade också
de stora salladsbufféerna, medan
barnens favorit snarare blev mjukglassmaskinen.
– En extra guldstjärna får hotellet
också för den fantastiska juicepres-

TIPS
Följ Adelina, som har Downs Syndrom, på
instagramkontot @teckensomstod. Där
lär Adelina och hennes familj ut tecken
som stöd för att kunna kommunicera
bättre i vardagen.
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sen som gjorde att vi kunde börja
varje morgon med ett stort glas färskpressad apelsinjuice till frukosten.
Att alla barnen har en eller flera matallergier brukar ibland ställa till med
svårigheter när familjen är på semester. Men inte heller det blev
till något större problem den här
gången. Dialogen med restaurangpersonalen fungerade bra och på
restaurangerna fanns det tydliga
skyltar med symboler som visade
vilka allergener maten innehöll.
– Det är oerhört viktigt att vi
känner oss trygga med den allergiinformation som finns.

26

KVÄ L L ARNA familjen Wenthe gärna i
de sköna loungemöblerna vid baren,
eller vid stora scenen där de njöt av
underhållningen från Vings duktiga
showartister. Innan veckan var över
blev de också nyfikna på grannhotellet
O.B.C. Eftersom gästerna på O.B.C. har
möjlighet att nyttja alla aktiviteter på
Sunwing är det inte omöjligt att det är
där familjen väljer att bo nästa gång de
kommer till Cypern. För tillbaka vill de.
– Resan infriade verkligen alla våra
förväntningar! Och ja, nästa gång provar vi förmodligen O.B.C. och får det
bästa av två världar.

ALLTID PÅ
SUNWING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barn under 12 år äter gratis
Gratis WiFi på hela hotellet
Familjeanpassat boende
Spa, gym & SATS ELIXIA-klasser
Barnklubb med skandinavisk
personal och Lollo & Bernie
All Inclusive/Inclusive mot tillägg
Direkttransfer och Easy Travel om
du åker med Thomas Cook Airlines
Stora, barnvänliga pooler
Teen Lounge med PS4
Aktiviteter och underhållning

PUNTA CANA

IT’S EVERYTHING
YOU LOVE
The excitement of discovering a new destination
together.Unique experiences for the entire family
at Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa.
Guests enjoy their stay with Inﬁnite Indulgence®.
It’s all included.
• Rooms and suites with furnished balconies or terraces, a hydromassage
bath and unique finishing touches.
• On the shore of one of the most beautiful beaches in the Caribbean,
surrounded by coconut grooves and tropical gardens.
• 6 pools, including one exclusively for adults and a water park for children.
• 14 international à la carte restaurants and 23 bars throughout the resort.
• Quality entertainment for the whole family, varying each day and night.
For more information and bookings,
contact your preferred travel operator, visit

PALLADIUMHOTELGROUP.COM

MEXICO • DOMINICAN REPUBLIC • JAMAICA • SPAIN • BRAZIL

S H AR NI S J O BB:

LOLLO & BERNIE
T E X T: G U N N A R J Ä G B E R G F OTO : M AT I N A T S O G A S , T O N I K A A R R E & V I N G S B I L D A R K I V

Att Sharni Breinholts dotters första ord var
”Lollo” och inte ”mamma” eller ”pappa” är
kanske inte så konstigt. Med två föräldrar
som jobbar på Ving är Lollo & Bernie något hon
fick redan med modersmjölken. Att mamma
dessutom är ”mamma” till Lollo & Bernie
förklarar saken ännu tydligare.
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LOLLO & BERNIES VÄRLDSKARTA

S

harni Breinholt började på Ving för 17 år sedan. De
första åren jobbade hon som barn- och ungdomsledare
utomlands, därefter flyttade hon hem och fick ansvar
för att starta upp ett nytt barnklubbskoncept på Family
Garden. 2010 blev hon ansvarig för Sunwings barnklubbar och
2015 även barnklubbsansvarig för hela Thomas Cook Group.
Sedan 2017 är Sharni varumärkesansvarig för Lollo & Bernie
i gruppen.
Vi träffas passande nog i Vings mötesrum som bär de populära maskotarnas namn. Rummet är lekfullt inrett, med en tjock
plastgräsmatta på golvet, Lollo & Bernies världskarta på en vägg
och maskotarna själva målade på en annan. Dagen till ära bär
Sharni ett Lollo-diadem i håret, en tradition som hon försöker
sprida till sina medarbetare.
– Alla har väl hört talas om ”Casual Friday”? Här jobbar jag
hårt med att lansera ”Diadem Tuesday”, säger hon och skrattar.
går egentligen att sammanfatta med två ord: Lollo
& Bernie. Det finns ingen annan som kan lika mycket om Vings
populära maskotar som hon. Dessutom får ingenting som har
med Lollo & Bernie att göra presenteras för Vings gäster utan
Sharnis godkännande. Det där med att hon är ”mamma” till
Lollo & Bernie är med andra ord inte så långt ifrån sanningen.
Och trots att hon jobbar heltid med maskotarna känner hos
sig aldrig trött på dem.

S H A R N IS JO B B

– Jag blir så oerhört stolt och rörd varje gång
jag besöker ett av våra hotell och ser hur glada
alla barn blir över att få träffa Lollo & Bernie,
säger Sharni.
Lollo & Bernie skulle
bli maskotar för hela Thomas Cook Group.
Från att ha funnits på ett trettiotal hotell skulle de nu bo på runt 130 stycken runtom i världen. Ungefär samtidigt lanserades webbshoppen lollobernieshop.com, där massor av Lollo
& Bernie-prylar finns att köpa. Samtidigt
jobbar Sharni ständigt med att ta fram nya
Lollo & Bernie-produkter. Och att hitta nya
sammanhang för maskotarna att synas i.
– Eftersom vi ser hur mycket Lollo &
Bernie betyder för barnen vill vi förstås att så
många som möjligt ska få en chans att träffa
dem. Därför har vi till exempel provat att ha
Lollo & Bernie-kalas här hemma i Sverige.
Nyligen hade de dessutom sin första show
här i Sverige, på Intiman i Stockholm och på
Lisebergsteatern i Göteborg. En show som
förhoppningsvis kommer att dyka upp på fler
ställen framöver.
Fler nyheter är på gång, men exakt vilka vet
inte ens Sharni.
– Det enda jag vet är att Lollo & Bernie
alltid har en massa bus på gång. Vem vet vad
de får för sig att hitta på i framtiden…
2015 B E SLUT ADE S DE T AT T
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EN DAG MED LOLLO & BERNIE PÅ SUNWING FAMILY RESORT
SNART DAGS ATT FÖLJA
MED PÅ ÄVENTYR!

HÄR BOR LOLLO & BERNIE,
HÄNG MED IN!
I LOLLO & BERNIES MINILAND ÄR DET
ALLTID NÅGOT ROLIGT PÅ GÅNG!

PÅ SUNWING ÄTER ALLA
BARN GRATIS.
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EFTERSOM LOLLO & BERNIE ÄR
SÅ KRAMIGA FINNS DE FÖRSTÅS
SOM GOSEDJUR OCKSÅ.

DET BÄSTA LOLLO & BERNIE VET ÄR
ATT FÅ KRAMAS MED ALLA BARN.

IBLAND KAN DET VARA SKÖNT ATT
FÅ LYSSNA PÅ SAGOR I MINILAND.

LOLLO & BERNIE GILLAR ATT
HÄNGA MED BÅDE STORA OCH SMÅ!

OM MAN VILL KAN MAN BOKA ETT
BESÖK AV LOLLO & BERNIE PÅ RUMMET!
MINIDISCO-DAGS!

PÅ MINISTARS FÅR BARNEN SJÄLVA
VARA STJÄRNOR OCH STÅ PÅ SCENEN.
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FÄRGLÄGG MED LOLLO & BERNIE
1 = Blå
2 = Orange
3 = Brun

4 = Grön
5 = Beige
6 = Svart

7 = Ljusblå
8 = Röd
9 = Gul

9

4

3

5
2
3
5
2

1

5

7

2
2

8

3

6
3

1

3

5

2

1

2

6
8

2

3

2

6
1

1
5
2
5

1
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1

1 = Blue
2 = Orange
3 = Brown

1

1

4 = Green
5 = Beige
6 = Black

7 = Light Blue
8 = Red
9 = Yellow

7

Ta inga risker
din resa är värdefull

Säkerhet
över
alla gränser

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

* Det är alltid de fullständiga villkoren som gäller vid skadereglering
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VACKRA,
VÄNLIGA
MAURITIUS
T E X T : I N G R I D P LY H M F O T O : I N G R I D P LY H M , V I N G S B I L D A R K I V & I S T O C K

Denna tidiga morgon i augusti är Vi det enda
planet i rörelse på den lilla flygplatsen. Vi sätter
trötta men nyfikna ner våra fötter på denna
lilla afrikanska ö långt ute i Indiska Oceanen.
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VICTORIA BEACHCOMBER RESORT & SPA

I

gryningen sveper vi in över de höga, dramatiska,
gröna bergen omgivna av böljande kullar och dalar.
Flyget passerar huvudstaden Port Louis och alla
dess fartyg och vidare förbi några stränder. Långa
sandstränder där vågorna krossas när de slår in över
korallreven. Sedan tar vi mark. Denna tidiga morgon
i augusti är vi det enda planet i rörelse på den lilla flyg
platsen. Vi sätter trötta men nyfikna ner våra fötter på
denna lilla afrikanska ö långt ute i Indiska Oceanen.
Vi checkar in på Victoria Beachcomber Resort and
Spa, ett familjehotell på den nordvästra sidan av ön.
Solen skiner och barnen hoppar direkt ner i det kristall
klara turkosa havet som ligger alldeles nedanför ho
tellet. De ligger i vattnet och snorklar i timmar medan
maken och jag läser en bok under palmträden. Allt är
lugnt, skönt och stilla. Luften är ljum och det blåser
en skön bris från havet.
S TR Ä N D E R N A P Å M A U RI TI U S är otaliga och inte behöver
man trängas heller, speciellt inte under deras vintersä
song. Grannstranden, Trou aux Biches är många lokal
invånares favoritstrand och visst är den helt fantastisk!
En kilometerlång puderfin ljus sandstrand med vajande
palmer och långgrunt kristallklart vatten. Vilken strand
du än väljer, packa ner snorkel och badskor då det finns
stenar och koraller lite varstans i havet.
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”För en gourmand som mig
är det här paradiset”

Hela familjen på båttur

är det dags att upptäcka
mer av ön som är ungefär två tredjedelar av Gotlands
yta. Vi åker genom små byar, en nationalpark, böljan
de landskap och otaliga sockerfält. Då och då berättar
vår guide Ina på engelska och franska vad vi ser genom
fönstren på minibussen och om livet på Mauritius.
Vi stannar till vid den sovande vulkanen Trou aux
Cerfs och ett hisnande vattenfall. Provsmakar rom i
Chamarel och besöker den heliga sjön Grand Bassin
som är omgiven av statyer av indiska gudar och hindu
tempel.
Idag är majoriteten av befolkningen av indisk
härkomst och de indiska influenserna är starka. Sen
finns här många med afrikanskt, kinesiskt och till
viss del europeiskt ursprung. Här verkar all världens
religioner och kulturer, sida vid sida. Och det berömda
kreolska köket är som befolkningen, en härlig mix av
alla dessa kulturer.
Vi botaniserar bland pinfärsk fisk, smakrika cur
ryrätter, rykande grytor, fräscha sallader med spän
nande kryddor och nybakat bröd i hotellets buffétres
taurang. Det finns även europeisk mat såsom pasta
och pizza. På dessertbordet står vackra franskinspi
rerade bakverk, bredvid de färska frukterna. Här finns
läckerheter som miniananas, papaya, kokosnötter och
pyttebananer. För en gourmand som mig är det här
paradiset.
Väl till bords så njuter vi i fulla drag, men inte bara
av maten. Servicen är nämligen i toppklass. Använda
glas och tallrikar försvinner innan man hunnit blinka.
All personal är vänlig och lugn. Och lugnet smittar
av sig på gästerna. Oavsett var på ön vi åkte så blev vi
vänligt bemötta av hjälpsamma människor.
E F TE R N Å GR A D AGA RS BA DA N DE

På så många sätt
och vis. Här finns inte heller några giftormar, spindlar
eller andra kryp att oroa sig för. I vattnen innanför re
ven finns det heller inget farligt men behåll badskorna
på för säkerhets skull.
En enda dag under resan hade vi oväder. Regn och
blåst men fortfarande varmt i luften. Det var givetvis
dagen då vi hade bokat en katamarantur till den be
römda paradisön, Île aux Cerf. Och visst blåste det på
det stora havet den här dagen. Men den coola kapte
nen på katamaranen var superproffsig och serverade
oss glatt både drinkar och fräsch grillad lunch ombord
den smågungiga men häftiga båtfärden till paradisön.

DE T H AR B LIVIT SIST A KVÄLLE N och vi börjar alla känna
ett vemod. Vi tar en stilla promenad på stranden och
tittar upp mot det stora stjärnklara himlavalvet. Från
hotellbaren hör vi den lokala segamusiken och trum
morna som slår, hårt och taktfast. Vi går vidare för ett
sista besök i den mysiga hotellbaren. Barnen beställer
en sista läsk och vi vuxna läppjar på en svalkande
romdrink.
Jag frågar familjen vad som har varit bäst på
semestern här på Mauritius. Dottern säger att snork
lingen och att få prova på att dansa sega var höjd
punkterna. Följt av sonens otippade svar, att den
regniga dagen på katamaranen var den bästa dagen
på hela semestern. Maken tycker att lugnet var helt
fantastiskt och att snorkla bland akvariefiskar. Själv
tar jag med mig de vänliga och positiva människorna,
de oändliga paradisiska stränderna, den fantastiska
maten, de storslagna vyerna och lugnet. Mauritius är
verkligen ett paradis, oavsett årstid och jag hoppas vi
får återkomma hit en dag.

VINGS
MAURITIUS

MA U R ITI U S Ä R VERKL I GEN ETT P A RA DI S.

H O T E LL: De flesta hotell ligger
på stranden.
FLYG T ID: Ca 13.5 h från Stockholm.
T IDSSKILLNAD: Sommartid:
svensk tid +2 timmar.
Vintertid: svensk tid +3 timmar.
SÄSO NG : Året runt.
VALUT A: Rupie (MUR).
SPRÅK: Engelska, franska och
kreolska.
LÄS ME R PÅ: Ving.se/mauritius
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AKTUELLT HOS VING

Ett nytt resmål i Karibien och nya shower på Sunwing. Träning och Formel 1.
Det händer hela tiden något nytt i Vings värld – här är några exempel.

DISNEYLAND® PARIS

& PARIS
Puerto Rico

Just det. Både nöjespark och storstad. Nu kan du boka hotell på
Disneyland Paris med eller utan
entré till parken. Perfekt för dig som
tycker att det räcker med en dag i
parken och vill ägna resten av tiden
åt Paris, som ligger mindre än en
timme bort med lokaltåg.

Puerto Rico, ett av Karibiens mest
mångsidiga resmål, är tillbaka
hos Ving. Här kan du koppla av på
stränderna, vandra i regnskog, beundra den koloniala arkitekturen
eller bara njuta av folklivet. Och
räcker inte det kan du alltid kombinera med en kryssning i Karibien.

SHOWTIME
PÅ SUNWING
Har du dina favoriter bland
Sunwings shower? Nu kan du få
några nya. Till sommaren kommer Lollo & Bernie – Holiday Up
and Away för våra yngsta gäster.
För de lite äldre erbjuder vi Teen
Idol året runt och Flash Mob flera
gånger i veckan. Och när alla
har samlat sig om kvällen är det
dags för familjeunderhållning,
med både uppdaterade och helt
nya shower, som Abba Fusion och
Rock Candy.		

KÖRSÅNG PÅ
TENERIFFA

YOGA
FLOW
Yoga Flow är på en och samma
gång en introduktion till dynamisk
yoga och ett rejält träningspass.
Under ledning av våra erfarna
instruktörer lotsas du genom ett
pass som är både varierat och
utmanande.

Över en halv miljon svenskar sjunger
i kör, och en del av dem följer med
på vår körresa till Teneriffa i januari.
Flyg, hotell och halvpension ingår i
priset, tillsammans med minst sex
workshops ledda av Putte Nelsson
och Evelina Gard. Intresserad? Maila
till korresor@ving.se

FORMEL 1
Formel 1 är bäst på riktigt. Med
Ving kan du åka till ett tiotal lopp
i denna spektakulära cirkus,
med början i Spanien i maj, följt
av Monaco och vidare genom
flera av säsongens lopp, både i
Europa och Asien. I priset ingår
flyg, hotell, inträdesbiljetter och
transfer till och från banan.
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FAMILJESEMESTER
OCH TRÄNINGSRESA
– HUR GÅR DET IHOP?
Äntligen semester! Äntligen en paus från
vardagens måsten och rutiner. Tid att umgås med hela
familjen och tid för återhämtning. Äntligen tid för träning!
Låter det som en osannolik kombination? Nej då, inte om man
åker till något av Vings Sunwinghotell. Där finns nämligen
allting som man behöver för att skapa sin egen
träningsresa. Oavsett när på säsongen man
har möjlighet att resa.
TEXT: ANNA DAHLBERG FOTO: ANNA DAHLBERG & VINGS BILDARKIV

E

fter en hektisk höst med
otroligt mycket jobb och
andra projekt landar vi på
ett soligt Mallorca en dag
i oktober.
Det är så där perfekt ”lagom”
varmt, d.v.s. att solen värmer men
luften är frisk. Hela familjen är
tillsammans och vi ser fram emot
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en vecka med ledighet, lek, bad, god
mat och äntligen tid för träning.
Vi har valt att boka Sunwing
Alcudia som ligger mitt på stranden
med en fantastisk utsikt. Med två
små barn räknar vi med att spen
dera mycket tid på hotellet så vi
har nära till rummet för blöjbyten,
sovstunder och mellanmål.

Efter första doppet i poolen och
några åk i rutschbanan är det dags
för barnen att sova middag. Vi tar
en kaffe och hugger tag i våra smart
phones. Här ska planeras träning!
Vi tar hjälp av hotellets Holiday
planner där vi kan boka grupp
träningspass och ladda ner löprun
dor. Och det bästa av allt, ingen tid

˝ALLT VI BEHÖVER
FINNS PRECIS
HÄR PÅ HOTELLET˝

SUNWING ALCUDIA BEACH

behöver läggas på logistik och trans
porter. Allt vi behöver finns precis
här på hotellet. Ett välutrustat och
fräscht gym, spa med behandling
ar, gruppträningspass och en lång
strandpromenad. Det känns otroligt
lyxigt!
Går det att äta hälsosamt då?
Träning i all ära, men maten är

minst lika viktig. Jag, som även är
utbildad kostrådgivare, lägger stor
vikt vid att mat ska vara både god
och näringsrik. Och svaret är ja!
Hotellets bufféer och menyer
erbjuder mängder av grönsaker,
sallader, frukt, fisk och flera vegeta
riska alternativ varje dag. Det här
kommer passa vår familj perfekt!

SUMME RING :

Känner vi oss nöjda med resan och
träningen? Ja, väldigt nöjda. Vi åkte
hem med svettiga träningskläder
i bagaget, en hel del träningsvärk
och påfyllda med ny energi inför
vintern.
Håll till godo, på nästa sida finns
vår träningsdagbok:
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VÅR TRÄNINGSDAGBOK
Anna Dahlberg
Anna Dahlberg är (för
tillfället föräldraledig)
produktchef på Ving.
Familjen består av:
mamma Anna, pappa
Arwid och barnen Edwin,
2 år samt Tilda, 6 månader.

SÖNDAG

TISDAG

08.00 Vi inledde veckan med en powerwalk
längs strandpromenaden tillsammans med
barnen. Kollade in omgivningarna och väckte
kroppen till liv efter den långa resdagen.
Kan lova att frukostbuffén smakade mycket
gott sen!
11.00 Sovdags för barnen och lästid på bal
kongen för mamma. Pappa snörade på sig
skorna och tog veckans första löprunda på
8 km. Toppen att kunna ladda ner löprundor
när man inte hittar i området.

08.30 Familjepowerwalk igen, avslutades
med ett spontandopp i havet innan det var
dags för frukost.
12.00 Mamma hängde med på Water aerobics
– och det var jobbigare än man kan tro!
16.00 Pappa testade yoga för första gången.
Stelt…

MÅNDAG
08.30 Under tiden som det smörjdes solkräm
på rummet drog mamma ner till fitnessstudion
för gruppträning; 1 timme med crosstraining
och core.
15.00 Pappa besökte gymmet för ett 35 minu
ters pass när mamma och barn hängde
i Miniland med lek och bus.

ONSDAG
Träningsvärk och vilodag. Därför passade det
väldigt bra för mamma att boka in en Sunwing
Spa Ritual. 75 minuters helkroppsmassage
med ansiktsbehandling. En av veckans höjd
punkter. Barnen hade sovstund och pappa
läste Kepler på balkongen. Alla nöjda!

TORSDAG
08.30 Det gick så bra för pappa att fixa med
all solkräm så mamma kunde inleda dagen
med ett yogapass. Namasté!
11.00 Dags för barnens sovstund, den här
gången somnade även mamma. Pappa ville
däremot vara mer aktiv så det blev en ny ned
laddad löprunda runt Alcudia.

FREDAG
Vilodag!

LÖRDAG
Dags för hemresa. Vi älskar Easy check in.
Inga tunga resväskor att släpa på till flygplat
sen. Underbart!
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TRÄNING PÅ SUNWING
SATS-TRÄNING
PÅ VINGS HOTELL
Om du gillar att träna på semestern
så har du alla möjligheter när du
reser med Ving. Förutom ren
odlade träningsresor finns gym och
SATS-klasser på alla våra familje
hotell Sunwing Family Resorts och
Ocean Beach Clubs. Detsamma
gäller på våra hotell för vuxna, Sun
prime Hotels. Välj mellan ett tiotal
olika pass som t.ex. Core, Yoga,
Crosstraining, Bootylicious m.m.
För de lite yngre finns bland
annat Kids Parkour. Grupptränings
klasserna är alltid gratis.

BOKA SATS-PASSET
I MOBILEN
Nu behöver du inte längre lämna
solstolen för att boka tid på något
av våra SATS-pass på Sunwing,
Sunprime eller Ocean Beach Club.
Om du har en smartphone kan du
nämligen hitta all information om
våra träningspass, samt boka plats,
i Vings app. Om du inte redan har
Ving-appen finns den att ladda ner
i App Store och Google Play. När
det väl är dags för själva träningen
måste du dock masa dig upp ur
solstolen...

GYMMA TILLSAMMANS
På alla Sunprime Hotels, Sunwing
Family Resorts och Ocean Beach
Clubs finns gym där du kan träna
på egen hand, alldeles gratis. På
vissa av våra familjeresorts erb
juder vi också Fitness Together, där
föräldrar och ungdomar som fyllt
11 kan träna tillsammans i gymmet
och på utvalda gruppträningsklass
er. Personalen på plats börjar med
en genomgång och sedan är det
bara att köra!

KOM IGÅNG MED
TRÄNINGEN MED
EGEN PT
Du vet väl att du kan kickstarta din
träning under semestern? Med en
personlig tränare får du hjälp med
att skräddarsy din träning, helt
utifrån dina egna förutsättningar.
Oavsett vad du har för mål eller
tidigare erfarenhet gör din PT
träningen både mer effektiv och
motiverande.
Våra professionella personliga
tränare är med dig under hela
träningspasset och erbjuder allt
från enklare kostrådgivning till att
lägga upp individuellt anpassade
träningsprogram.
Vill du hellre träna tillsammans
med en vän finns möjligheten
att boka PT Duo. Den personliga
tränaren coachar och hjälper då
er båda under träningspasset och
tillsammans jobbar ni mot era
träningsmål.

LADDA INFÖR
KLASSIKERN
Har du bestämt dig för att delta i
”klassikern”? Grattis, nu börjar det
roliga! Ving samarbetar med En
Svensk Klassiker och hos oss hittar
du allt du behöver för att förbereda
dig på bästa sätt. Den allra bästa
uppladdningen får du på våra cer
tifierade klassikerhotell. Här finns
förutsättningar för träning av samt
liga fyra klassikergrenar: cykling,
simning, skidåkning och löpning.
Skulle du behöva lite avkoppling
efter träningen erbjuder hotellens
spa både massage och andra väl
görande behandlingar.
VÅRA KLASSIKERHOTELL:
• Sunwing Alcudia Beach, Mallorca
• Sunprime Waterfront, Mallorca
• Sunwing Sandy Bay, Cypern
• Ocean Beach Club, Cypern
• Ocean Beach Club, Gran Canaria

LÄS ME R PÅ: Ving.se/sunwing/traning
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FLER ÄN DU
SOM ÄR VÄRD
LITE EXTRA?

GLÖM INTE
DOM HÄR
Dricks är ofta självklart utomlands, och då behövs kontanter.
Glöm inte att växla innan du åker. Det du växlat hos oss
växlar du alltid tillbaka utan avgift. Spara ditt kvitto.
Trevlig resa!

Den enkla banken för din vardagsekonomi. Här finns konton, privatlån, kort och valutaväxling.

NYHETER
I APPEN
Du vet väl att Vings värld aldrig är mer en ett
knapptryck bort? Ladda ner vår app till din smartphone och samla allt från reseinspiration till flygbiljetter på ett och samma ställe. ”Finns där appar
finns”, som det brukar heta i reklamen.

3

favoritnyheter

T E X T: G U N N A R J Ä G B E R G

Hotellinformation, resmålsguider,
aktivitetsprogram, flygbiljetter,
boardingkort och vår älskade värmeguide – bland mycket, mycket annat.
Vi arbetar ständigt med att utveckla
appen och att hitta nya funktioner
som gör resandet ännu lite smidigare för våra kunder. Faktum är att

appen är så full av smart, roligt och
inspirerande innehåll att den egentligen skulle förtjäna ett helt eget
magasin. Tills den dagen kommer
nöjer vi oss däremot med att berätta lite mer om några av de senaste
nyheterna.

1.

Glömde du att köpa till
bagage? Har du kommit
på att du vill ha flygmat? Nu
kan du lägga till flygmat,
bagage, parkering, välkomstpaket på hotellet och annat
smått och gott direkt i appen.

2.

Har du hittat ditt favorithotell? Spara alla dina
favorithotell i appen så kan du
titta på dem igen när du vill.
Det förenklar förhoppningsvis när det är dags för nästa
semester.

3.

Lås upp hotelldörren
med mobilen. Med en
digital nyckel i appen kan
du gå direkt till rummet vid
ankomst och slipper köa via
receptionen. Den digitala
nyckeln har testats på några
rum på O.B.C Kreta och O.B.C
Cypern. Till sommaren 2019
är planen att fler gäster ska
kunna använda den.
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LOUNGE
Njut av havsutsikten från loungeterrassen.
Loungen är den självklara mötesplatsen
där du kan slå dig ned för att läsa, dricka
en kopp kaffe eller bara njuta av den
härliga utsikten.

SUNPRIME
PROTARAS BEACH PÅ CYPERN
TEXT: HIVA BILEK
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F O T O : M AT I N A T S O G A S

Sommaren 2018 slog vi upp portarna till Sunprime
Protaras Beach på soliga Cypern. Som namnet antyder ligger
hotellet precis vid Protaras-stranden, en av Cyperns absolut bästa. Här kan du ta dig ett dopp i det kristallklara havet och se fram
emot lata dagar vid poolen. I hotellets restaurang äter du vällagad
mat i lugn och ro, med Medelhavet som bakgrund. En
semester för både kropp och själ, helt enkelt.
47

BEACH CLUB
Sunprime Protaras Beach
har en egen Beach Club intill
strandpromenaden med
solsängar och parasoller.
RESTAURANG
Här finns en bufférestaurang
och en à la carte-restaurang
som ligger i hotellets Beach
Club och erbjuder en ena
stående utsikt över havet
ALL INCLUSIVE
Vill du bli riktigt bortskämd
kan du prova Sunprime All
Inclusive, och äta och dricka
så mycket du vill utan att
tänka på notan.

POOLOMRÅDE
Poolområdet ligger beläget
i hotellets hjärta och här kan
du koppla av i sköna sol
stolar efter en härlig simtur.
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SOV GOTT VARJE NATT
På Sunprime Protaras Beach
har vi moderna rum med
riktigt bra sängar, för att du
ska känna dig utvilad varje
morgon.

ALLTID PÅ
SUNPRIME
• Anpassat för vuxna
• Bra lägen
• Designade rum med
sköna sängar
• Spa, gym & SATS ELIXIA-klasser
• Rofyllda pooler
• Restaurang och bar på hotellet
• Direkttransfer och Easy Travel om
du åker med Thomas Cook Airlines
(ej Thailand och Turkiet)
• Åldersgräns 16 år
• Minst 4 vingar
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GlaxoSmithKline AB, Tel 08-638 93 00 | SE/TH/0002/16c

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.

MINGEL FÖR MILLENNIALS PÅ

COOK'S CLUB
T E X T: J O H A N N E S S T Å L N AC K E N E R O FOTO: V I N G S B I L D A R K I V

Vill du bo på ett hotell med ung
känsla? Vill du omge dig med
trendig design? Då är Cook’s
Club något för dig.
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C

ook’s Club är Vings sprillans nya hotellkoncept.
Det första hotellet öppnade
i juni i år på Kreta och nästa år lanseras ett flertal nya hotell.
Jag känner mig direkt som hemma
när jag checkar in. Den avslappnade
atmosfären, den coola och urbana
inredningen och alla härliga gäster
gör att jag stormtrivs.

Johannes
Stålnacke Nero
Johannes Stålnacke Nero
jobbar som Producer
Moving Image & Content
på Ving. I somras besökte han Cook's Club på
Kreta.
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HOTEL L ET SE RVE RAR FRUKO ST till 11.30,
perfekt för ett nattdjur som jag. Jag
beställer in en avocadotoast och en
Freddo, iskaffe gjord på två espressoshots. Jag betalar snabbt och enkelt
med mitt Cook’s Club-band som har
ett litet chip i sig. Restaurangen på
Cook’s Club kallas Cantina och består
av olika stationer som serverar mat
från sex olika matkulturer. Under

veckan jag bor på hotellet försöker jag
prova så många rätter som möjligt. Det
känns nästan som att jag åkt iväg på en
gastronomisk jorden runt-resa. Ena
dagen är jag i det kaotiska Saigon och
äter vietnamesisk mat. Dagen efter är
jag hemma hos en grekisk mormor och
äter moussaka.
Efter en lång frukost beger jag mig
till poolen. Planerna för dagen: göra
absolut ingenting.
Listan på saker som jag vill göra på
Kreta får vänta. Efter ett par slitsamma veckor på jobbet ser jag fram emot
att bara koppla av och njuta.
bli kväll. Jag gör
ett snabbt pit stop på rummet för att
duscha och byta om. Efter en lång dag
vid poolen har jag nu förflyttat mig till
baren: Captain Cook. Jag beställer en

KLO CKAN H AR H UNNIT

mojito som toppas med färsk mynta från
hotellets egen örtträdgård. Drinklistan
är framtagen av stjärnbartendern David
Wiedermann från Berlin. En specialitet
på Cook’s Club är att alla drinkar går att
få med en twist – ett hett tips är Spicy
Whisky Sour som toppas med chili.
Med drinken i näven slår jag mig ner
i en saccosäck bredvid två tyska tjejer
jag träffade tidigare vid poolen. Ikväll
är det movie night och tjejerna gillar
också en av mina favoritfilmer, Quentin
Tarantinos kultklassiker, Pulp Fiction.
Den projiceras stort på en av väggarna på
hotellet. Gästerna sitter i små grupper
invid poolen.
Filmen tar slut och kvällens DJ drar
igång sitt set. Varje kväll har sitt specifika
soundtrack. Nu börjar festen komma
igång. Jag beställer in en till mojito innan
vi beger oss ut för en kväll på stan…

COOK'S
CLUB
ANT AL H O T E LL 4 st (Alanya, Kreta,
Marmaris och Palma med fler på väg).
RE ST AURANG med fräscha lokala
specialiteter och internationella
rätter i flera olika matstationer.
PO O L- E LLE R ST RANDB AR med
välsorterat utbud av cocktails.
UT VALDA DJ’S som spelar

vid poolområdet.
FINA PO O LO MRÅDE N i avslappn-

ad miljö gjord för umgänge.
MO DE RNT DE SIG NADE RUM eller

lägenheter för den medvetna
resenären.
4- VING ADE hotell
LÄS ME R PÅ Ving.se/cooks-club
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Konstnärerna Miyuki Okada, Sergiy Tsymbaloil
& Mark Waltens
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STREET ART
VID POOLEN
TEXT OCH FOTO: JOHANNES STÅLNACKE NERO

Gatukonsten flyttar in på hotell.
Närmare bestämt Vings nya
designhotell Cook’s Club. Konstnärernas uppdrag: att fånga den
riktiga semesterkänslan.

I

september i år flögs tre konstnärer in till Cook’s
Club på Kreta för att måla fyra väggmålningar.
Lyftkranar hyrdes in, byggställningar monterades och efter en intensiv vecka stod de fyra
konstverken klara.
– Det har varit magiskt att se konstnärerna jobba
och de färdiga målningarna ger hotellet en unik atmosfär, säger den tyska hotellgästen Christina Held.
Konstnärerna valdes ut via en tävling som anordnades av det globala konstnärsnätverket Talenthouse. Konstnärer från hela världen fick skicka in sina
förslag på hur Cook’s Club skulle utsmyckas. Totalt
skickades 600 bidrag in. Men det var inte givet att det
skulle bli fyra väggmålningar som valdes ut, bland bidragen fanns både skulpturer och ljudinstallationer.

konstverket gjordes av ukrainaren
Sergiy Tsymbaloil, vars konstnärsnamn är Normski.
Hans väggmålning föreställer en hotellgäst som kliver upp ur poolen och sveper in sig i ett randigt badlakan. Väggen som Sergiy målade var över 13 meter
hög. För att kunna måla konstverket fick Sergiy sitta
i en stor lyftkran. Nere på marken stod en kranoperatör som styrde kranen. När Sergiy behövde
flytta kranen eller ta en paus viftade han till
D E T STÖ R S TA

kranoperatören. I slutet på veckan
hade deras kommunikation utvecklats och det såg nästan ut som att de
skapat ett eget teckenspråk.
– Det här är det största konstverket jag gjort. Det är verkligen
häftigt att se det färdigt på en så
stor vägg, säger Sergiy. Inspirationen till konstverket fick han när
han var och badade med sin väninna och såg henne svepa in sig i
en handduk.
målades
av japansk-födda Miyuki Okada.
Hennes verk leker med ordet delphinium, en blomma som är vanlig
på Kreta. För att hon skulle kunna
skapa sitt 11 meter höga och 13
meter breda konstverk monterades
byggställningar.

DE T ANDRA KO NST VE RKE T

DE T T RE DJE O CH FJÄRDE KO NST VE RKE T

skapades av britten Mark Waltens.
Hans två verk är inspirerade av
solens strålar.
– Tanken var att det skulle bli
den perfekta Instagram-bakgrunden, så det är fantastiskt roligt att se
att gästerna gillar den, säger Mark,
samtidigt som ett par gäster tar bilder med konstverket som bakgrund.
SE RG IYS, MIYUKIS O CH MARKS KO NST VE RK valdes ut av en jury som bland
annat bestod av Stefan Nilsson, mer
känd som Trendstefan, som är expert inom mode, design och inredning och som ofta syns i TV-rutan.
– Att välja ut de tre vinnande
konstnärerna var svårt. Det fanns
många bra bidrag och jag var imponerad över den kreativitet och
talang vi såg. De instagramvänliga
verken är fantastiska, säger
Stefan Nilsson.
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M AD RID

V IN T ERNS HE TAST E WEEKENDRESA
Madrid är en av Europas trendigaste huvudstäder.
Här är det omöjligt att ha det tråkigt oavsett vad du gillar.
Njut av allt från fotboll, stjärnkrogar och högklassig shopping till
konstmuseer i världsklass, nyskapande arkitektur och
Spaniens mest berömda nattliv.

Läs mer på www.spain.info och följ oss på facebook.com/spain.info.se/

6 FAVORITER
SOM GÖR RESAN BÄTTRE

Det finns massor av smarta prylar som gör resan lite
bekvämare och lite roligare. Här har vi valt ut några
av våra favoriter som du kan hitta i Airshoppen.se
med Nordens lägsta taxfreepriser!

BERNIE NACKKUDDE
Bernie! Världens bästa resekamrat.
När barnen blir sömniga kan Bernie
omvandlas till en skön nackkudde.
Magiskt!
ARTIKELNUMMER: 4864
PRIS: 189:-

CUBE SPEAKER
Stort ljud i litet format.
Modern, trådlös högtalare
i design som matchar ljudet.
8 timmars batteritid.

STRANDLEKSAKER
FRÅN SCRUNCH
Hink och spade som är perfekta
för lugna lekstunder på stranden.
Strandleksakerna från Scrunch
är enkla att ha med i resväskan
tack vare att de är vikbara.

ARTIKELNUMMER: 1524
PRIS: 219:-

ARTIKELNUMMER: 4864
PRIS: 189:-

RAYBAN ERIKA

BIOTHERM LAIT SOLAIRE
SPF 30

ARTIKELNUMMER: 1078

Skydda dig i solen med den härliga citrusdoftande krämen från
Biotherm i jumbostorlek. Utan
parabener med lindrande och
stärkande termalplankton och
E-vitamin. Precis vad huden
behöver.

PRIS: 995:-

ARTIKELNUMMER: 6882

ARTIKELNUMMER: 7702

PRIS: 259:-

PRIS: 239:-

De här solglasögonen från RayBan är den perfekta accessoaren
på solresan. Och självklart ger
solglasögonen 100 % UV-skydd.
Fodral ingår.

SWIMFIN
Coolast i plurret! SwimFin är ett
säkert och roligt sätt för barn att
lära sig simma. Passar barn i
åldern 3–6 år.

.se

IBEROSTAR MARBELLA CORAL BEACH f, MARBELLA

PRISVÄRD LYX
Iberostars hotell har alla unika lägen och
är utformade så att du kan uppleva 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.

IBEROSTAR FUERTEVENTURA PALACE g, FUERTEVENTURA
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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
historiens vingslag i arkitek
turen.

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

UTMÄRKT SERVICE
IBEROSTAR JARDIN DEL SOL SUITES r, MALLORCA

Vi strävar alltid efter att
förbättra vårt arbete och
personalen gör sitt yttersta för
att garantera en oklanderlig
service med målet att uppfylla
dina önskemål med omsorg för
varje detalj.

HÅLLBARHETSFOKUS
Iberostars koncept bygger på
ett dedikerat hållbarhetsfokus
där vi värnar om vår miljö och
våra hav genom vårt nya
program ”Wave of Change”.
Det är baserat på tre hörnste
nar: reducera plastanvändan
det, stödja hållbart fiske och
förbättra miljön vid våra
kustlandskap.
Läs mer om våra hotell
på: ving.se/tips-iberostar

IBEROSTAR JARDIN DEL SOL SUITES r, MALLORCA
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HOTELL ASTRON, KARPATHOS STAD

VÄLKOMMEN TILL

KARPATHOS
Favoritö tillbaka i Vings program
– en nyhet värd att glädjas åt.
T E X T: S I R I R Ø H R- S T A F F Ö V E R SÄ T T N I N G: G U N N A R J Ä G B E R G
FOTO: VINGS BILDARKIV
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Den har kallats ”Solens och vindarnas ö”, ön mellan Kreta
och Rhodos i den södra delen av Egeiska havet. Karpathos är
den näst största av öarna i Dodekaneserna och erbjuder nästan
20 mil stränder. Här finns också vackra små byar, dramatisk
natur, kristallklart vatten och ett solsäkert, stabilt klimat.
Är du ute efter en avslappnad semester i lugn och ro får
du vad du letar efter om du väljer Karpathos.
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HOTELL ALIMOUNDA MARE, KARPATHOS STAD

K

arpathos ligger lite isolerad från de andra
grekiska öarna och har verkligen lyckats bevara sina traditioner och sin särart. Ön är också
präglad av att många av dess invånare har bott
och jobbat utomlands, främst i USA. Det märks inte
minst på kombinationen av grekisk gästfrihet och
amerikansk servicekänsla, berättar Vings produktchef
Eirik Gjønnes.
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G RE KISKT VARDAG SLIV

Den vackra ön har inte fler än omkring 6.000 invånare och kännetecknas av en varm och välkomnande
atmosfär. Byn Pigadia, även känd som Karpathos stad,
uppfyller varje föreställning man kan ha om grekiskt
vardagsliv. Här hittar du bland annat den charmerande
strandpromenaden med dofter från det grekiska köket.
Här träffas människor på tavernorna om kvällarna för att

njuta av god mat, gott vin och varandras goda sällskap.
Staden stoltserar också med en strand, som faktiskt är
så lång att den har flera namn. Till exempel Limnitis
Beach, Afoti Beach och Monis Beach. Vad du väljer att
kalla den spelar inte så stor roll, men ju längre norrut på
den du hamnar, desto mer plats finns det i alla fall att breda ut sig på. I staden kan du också välja mellan flera bra
hotell, allt från enklare alternativ till lyxhotell. Välj själv
om du vill ha ett rum eller en lägenhet – med nästan ett
dussin hotell att välja mellan hittar du säkert något som
passar just dig.
L E F K O S O CH A M OOP I

När du reser med Ving till Karpathos kan du också bo i
fiskebyn Lefkos, eller charmiga Amoopi. Lefkos är känt
under namnet ”Sista stoppet före paradiset” bland
lokalbefolkningen. Väljer du att semestra här väntar
avslappnande dagar i rofyllda omgivningar, med fanta
stiska stränder och en handfull tavernor.
Amoopi å sin sida frestar med fina, långgrunda badvikar
och klart, rent vatten. Längs stränderna finns flera klippor
och skär. Undervattenslivet är rikt, så glöm inte att ta med
snorklingsutrustningen! Om du blir hungrig eller törstig
är det aldrig långt till närmaste taverna och menyerna
innehåller som regel de flesta grekiska favoriträtterna.
S P Ä N N A N D E O L Y M P OS

Finns det en utflykt du inte bör missa så är det ett besök
i byn Olympos. Genom tiderna har många rest runt på Karpathos och upplevt vacker natur och små pittoreska byar,
men det är först under de senaste åren man hittat vägen till
det isolerade Olympos. I dag är den gamla byn öns största
och mest välbesökta sevärdhet. Olympos var från början ett
tillhåll för pirater på 700-talet och kunde då bara nås med
båt. Med sitt dramatiska läge är byn fortfarande isolerad
från resten av ön. Det gör att den gamla doriska dialekten,
de gamla folkdräkterna, konsten, kulturen och andra traditioner fortfarande lever i högsta grad.

VINGS
KARPATHOS

BRA PRISNIVÅ

– Karpathos passar allra bäst för par och för familjer
med lite större barn. Här får du bra valuta för pengarna,
prisnivån är lägre än på de flesta andra grekiska öar. Det
är också ett utmärkt resmål för den som är ute efter det
”äkta” Grekland, och som tycker om att uppleva saker på
egen hand. Jag rekommenderar verkligen en hyrbil för
att hinna utforska så mycket som möjligt av ön, avslutar
Vings produktchef.

FLYG T ID: 3,5 timmar
VALUT A: Euro
SÅ RE SE R DU H IT : Charter från

Arlanda och Köpenhamn
SÄSO NG : Maj– oktober
T IDSSKILLNAD: Svensk tid + 1 timme
LÄS ME R PÅ: Ving.se/karpathos
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NYHET!
Den 12 december börjar Qatar Airways
flyga från Göteborg, via Doha till 160
destinationer med fem avgångar i veckan.

Het weekendresa
– 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.
TORSDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

21:45 Avresa med Qatar Airways från
Stockholm eller Köpenhamn.

08:00 Upptäck den storslagna öknen
– kanske vågar du dig på en adrenalinfylld
ökensafari där du åker upp och ner på
sanddynernas branter. Åk till naturfenomenet inlandssjön, en sjö mitt i öknen
och ta ett svalkande dopp. Ät lunch i en
Desert Camp.

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

FREDAG
05:55 Checka-in på lyxiga Sharq Village
Resort – bara 15 minuter från flygplatsen
får du den ultimata semesterkänslan.
Koppla av på stranden, doppa dig i en av
de många poolerna och titta ut över den
turkosa persiska gulfen.
16:30 Souq Waqif, en traditionell
arabisk marknad. Strosa runt i de smala
gränderna och fynda souvenirer, kryddor
och tyger. Slå dig ner vid ett bord i en av
de många restaurangerna och beställ in en
typisk meze och en uppfriskande myntalemonad.
21:00 Ta en cocktail på hotellet i
den ljumma arabiska natten.
SNABBA FAKTA
TIDSZON: CET +2 timmar vintertid, CET +1 timme sommartid.
VALUTA: 1 QAR (Qatari Riyal) = 2,5 SEK.
VISUM: Visum behövs inte för nordiska medborgare.
SPRÅK: Arabiska är huvudspråket, alla talar god engelska.
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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 Gör ett besök på Crystal Lounge
dit några av världens bästa DJs kommer
varje månad – klubben hittar du precis
intill Spice market på W Hotel Doha.

FLYGTID: 6 timmar från Stockholm, Göteborg och Köpen-

hamn med Qatar Airways.
TRANSPORT: Taxi är billigt och enkelt. Glöm inte att alltid

be om taxameter.

10:30 Museum of Islamic Art är designat
av världskända I.M. Pei som också har
designat Louvren i Paris. Muséet bjuder
på 1500 år av Islamisk kultur. Bara själva
arkitekturen gör muséet till ett måste.
Gratis inträde.
13:00 Check-in på Hamad International
Airport - en av världens mest moderna
flygplatser. Shoppa eller hitta inspiration i
designbutikerna eller njut av flygplatsens
utbud av restauranger och caféer.
16:00 Hemresa med Qatar Airways från
Doha, hemma i Stockholm eller Köpenhamn igen ca kl. 20:15

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.

Nyrenoverad
semester
FAMILJESEMESTER I

DUBAI

Flera av våra Sunwing Resorts
renoveras under vintern för att bli
större, ljusare och fräschare. Dessutom lägger vi till större balkonger
och poolaccess på vissa lägenheter.
Nyfiken? Ta en titt på våra Sunwing
Resorts i Kallithea,
Alcudia och Cala Bona.

Lapita Dubai Parks Autograph
Collection är ett hotell som
ligger alldeles intill det nyöppnade Dubai Parks and Resorts,
en nöjespark som roar barn lika
mycket som vuxna, med LEGOLAND®, Hotel Transylvania och
mycket mer.

FAMILJELYX
I MEXIKO
Nu öppnar vi ett barnvänligt
Family Garden-hotell i Cancun.
Grand Palladium Costa Mujeres
Resort & Spa ligger vid den
vackra Playa Mujeres, ett litet
stycke norr om Cancun. Här bor
du alltid nära stranden och All
Inclusive ingår i priset.

TRÄNA PÅ RUMMET
Om du vill träna i din egen takt, när det passar dig, ska du boka vårt träningskit. Då får du låna en yoga-matta, gummiband, excertube och glidmattor, så
du kan träna när andan faller på. Finns på Sunprime Atlantic View och Ocean
Beach Club – Gran Canaria.

HOTELL
I HAVET

Kortare transfer
till Alanya
Om du funderar på en semester i turkiska Alanya i sommar
kan du flyga till Gazipasa,
en flygplats som ligger bara
någon timmes transfer från
Alanya. Passar perfekt om du
reser med barn, eller bara vill
ha så mycket semester som
möjligt.

Innahura Maldives Resort ligger på
en egen ö i Maldiverna, i Indiska
Oceanen. Här bor du i bungalows
på stranden, och du väljer själv om
du vill bo med soluppgång eller
solnedgång.
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CELEBRITY EDGE
TAR HAVSKÄNSLAN TILL NYA NIVÅER
T E X T: A N N A H AG B E R G FOTO: V I N G S B I L D A R K I V
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BILDEN ÄR EN ILLUSTRATION

BILDEN ÄR EN ILLUSTRATION

M

BILDEN ÄR EN ILLUSTRATION

edan systerrederieret Royal Caribbean har
fokuserat på att lansera världens största
och mest spektakulära kryssningsfartyg de
senaste åren satsar Celebrity Cruises istäl
let på en ny typ av kryssningsupplevelse med nybyggda
fartyget Celebrity Edge. Denna nykomling, som gjorde
sin jungfruseglats i december, har redan charmat en hel
kryssningsvärld, och inte undra på det. Den imponeran
de glasverandan ”Magic Carpet”, de stora hytterna med
infinitybalkonger och takträdgården uppe på soldäck är

bara några av de detaljer som gör att Celebrity
Edge sticker ut lite extra.
Med sin design och moderna lyx kan Celebrity
Edge bäst beskrivas som ett flytande boutiquehotell.
Glöm guldkromade lister, färgstarka heltäcknings
mattor och små hytter. På Celebrity Edge är den
traditionella kryssningskänslan som bortblåst. Här
är det öppna ytor, snygga designdetaljer, smarta inno
vativa lösningar, ljusa kulörer och djärv arkitektur
som gäller.
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N Y F A R TY GS K O NSTRU KTI ON SKA P A R N YA F ÖRU TSÄT T NING AR

Tanken är att miljöerna ombord ska skapa en känsla
av att komma ännu närmare havet och de resmål som
passeras under rutten. Bland annat har fartyget ut
rustats med en helt ny typ av balkonghytter där stora
panoramafönster gör att hytterna får ett ljusinsläpp
som heter duga och genom bl. a. en enkel knapptryck
ning kan vardagsrummet bli en del av en stor och luftig
balkong. Hytterna på Celebrity Edge är dessutom större
än på många andra fartyg, något som möjliggjorts med
den innovativa fartygskonstruktionen. Celebrity Edge
har nämligen fått en ryggrad istället för att byggas med
en stark utsida.
” MA GI C C A R P E T ”

Det är de små detaljerna som gör de stora skillnaderna
ombord. På soldäcket, Resort Deck, är relingen gjord i
glas och istället för att placera solstolarna in mot pool
områdena har man vänt dem ut mot havet. Havskänslan
späds på ytterligare med den stora glasverandan ”Magic
carpet”, som är fartygets stora dragplåster. Aldrig förr
har väl ett kryssningsfartyg kunnat locka med en svä
vande glasveranda på utsidan av skrovet, men det gör
Celebrity Edge. Verandan, som rör sig mellan däck 2 och
16, byter dessutom skepnad beroende på var och när på
dygnet den dockar de olika däcken. På däck 14 blir den
exempelvis en del av poolområdet medan den på däck 2
fungerar som dockningsstation för tenderbåtarna under
kryssningsstoppen.

ombord. Ljust och fräscht-trenden har nu även kommit
till kryssningsvärlden. För första gången har man även
valt att slopa huvudrestaurangen ombord till förmån
för ett brett utbud av restauranger och barer för alla
smaker. Fartyget har såklart även alla andra tänkbara
faciliteter såsom gym, spa, läckra lounger, teater, under
hållning, shopping, poolområden och mycket mer.
KARIB IE NKRYSSA I VINT E R E LLE R UT FO RSKA ME DE LH AVET
I SO MMAR

I vinter kryssar Celebrity Edge i Karibien med spän
nande stopp som Cozumel, St Martin/St Marteen och
Key West för att sedan gå till Medelhavet i sommar med
läckra stopp som Ibiza, Mykonos, Mallorca och Santo
rini. Var världens största kryssningsfartyg Symphony
of the Seas förra året stora snackis så lär Celebrity Edge
definitivt bli årets.
Välkommen ombord!

BILDEN ÄR EN ILLUSTRATION

GR Ö N T O CH S K ÖN T

Celebrity Edge är ett sinnenas kryssningsfartyg och
därför har man även tagit fasta på att erbjuda gästerna
en lummig takträdgård med varierande karaktär bero
ende på tid på dygnet. The Rooftop Garden blir helt en
kelt en naturlig samlingspunkt ombord, oavsett om man
njuter av utsikten och lugnet på dagen eller kommer dit
för live-musik eller utomhusbio på kvällen.
K O MF O R T O CH FL Ä RD

Celebrity Cruises har aldrig tidigare kunnat erbjuda
ett så modernt och flärdfullt sätt att kryssa som med
Celebrity Edge. Fartygets arkitekter och designers har
skapat en unik kryssningsupplevelse som riktar blickar
na ut mot havet, men också på alla på de designelement
som genomsyrar fartyget. Skandinaver lär trivas gott
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FARTYGSFAKTA
ANT AL DÄCK: 16
PASSAG E RARKAPACIT E T : 2.918
B YG G ÅR: 2018
LÄNG D: 306 meter
B RE DD: 39 meter
LÄS ME R PÅ: Ving.se/kryssningar

HITTA RÄTT HOTELL

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 hotellkoncept som passar alla åldrar, smaker och plånböcker.

OCEAN BEACH CLUB GRAN GANARIA

SUNWING SANDY BAY, CYPERN

FÖR BARNFAMILJER
SUNWING FAMILY RESORTS

OCEAN BEACH CLUB

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.

Ett lyxigare och lugnare familje
hotell, för dig som uppskattar
design och god mat.
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SUNCONNECT RESORTS
BY SUNWING

Familjevänliga hotell med
gratis WiFi.

FAMILY GARDEN

FAMILY COMFORT

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

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

FÖR VUXNA
SUNPRIME RESORTS

Våra egna vuxenhotell,
med en avslappnad atmosfär
för dig som reser utan barn.
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.

COOK'S CLUB

Designat för en ny gene
rations resenärer, med en
avslappnad inställning till livet.

FÖR ALLA

CASA COOK KOS
SENTIDO CASTELL DE MAR, MALLORCA

SENTIDO IXIAN ALL SUITES, RHODOS

CASA COOK

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

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.
SUNPRIME KAMALA BEACH, THAILAND
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OCKSÅ HOS VING

Många förknippar Ving med sol- och badresor, men i
Vings värld ryms även golfresor, konferensresor,
flygstolar, hotellövernattningar, kryssningar
– och mycket, mycket mer.

ENDAST HOTELL
Vi kan erbjuda över 5000 hotell
över hela världen. Allt från enklare bungalows till femstjärniga
lyxhotell.

E ND A S T FL YG
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.

CI T Y R ES OR
Välj mellan över 50 storstäder
och massor av noggrant utvalda
hotell. Bestäm själv när du vill resa
och hur länge du ska vara borta.

KRYSSNINGAR
En kryssning är ett prisvärt, bekvämt och omväxlande sätt att
se världen. Vi har kryssningar för
alla smaker och plånböcker.

DISNEY LAND® PA RIS
Ving har resor till Disneyland®
Paris. En komplett nöjespark
strax utanför Paris, där ingenting saknas. En hel värld fylld av
magi!

FO TB O L L S RE S O R
Vill du uppleva världens bästa
fotboll, bara två timmar från
Sverige? Ving har prisvärda fotbollspaket till engelska Premier
League och La Liga.

T R Ä N I N G S R ES OR
Kom i form på semestern med
Vings träningsresor. Hos oss
hittar du allt från SATS ELIXIAklasser till cykelresor och andra
specialarrangemang.

G OLF R ES OR
Ving har över 50 års erfarenhet
av golfresor och kan erbjuda det
mesta för såväl nybörjare som
erfarna golfare.

KOMBINATIONS RE S O R
Har du svårt att välja mellan
strandliv och storstadspuls?
Vill du hinna med en rundresa
på semestern? Kolla in våra kombinationsresor.

RUND RE S O R
Vings rundresor tar dig med på
äventyr utöver det vanliga. Ett
enkelt sätt att uppleva det svårtillgängliga.

LÅ N G S EM ES T ER
Vill du vara borta hela vintern?
4, 8, 10 eller kanske 20 veckor?
Ving har marknadens största
utbud av långsemestrar.

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

GRUPPRESOR
Släktträff? Träningsläger? Vi
på Ving hjälper dig att sy ihop
gruppresan efter dina specifika
önskemål.

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

F OR M EL 1 - R ES OR
Upplev farten, spänningen och
dramatiken på ett F1-Grand Prix!
Flyg, hotell, transfer till banan
samt plats på läktaren ingår.

B R ÖLLOP S R ES OR
Vill du gifta dig på en strand
i Karibien eller resa på smek
månad till paradiset? Vi har
de mest romantiska resmålen.

+
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ALLA RESMÅL I VINGS VÄRLD
AL BANIE N
Saranda
ARUB A
BAR BA D OS
BU LGAR IE N
Albena, Balchik, Golden
Sands, Sunny Beach,
Nessebar
BR ASILIE N
Rio de Janeiro, Buzios
CUR AÇAO
CYP E R N
Ayia Napa, Protaras/
Fig Tree Bay, Larnaca,
Limassol
DOMINIKANSKA
RE P UB LIKE N
Bayahibe, Punta Cana,
Cabarete, Playa Dorada
EGYP TE N
El Gouna, Hurghada,
Makadi, Marsa Alam,
Port Ghalib
F R ANKR IKE
Franska Rivieran: Antibes,
Cannes, Grasse, Juan les
Pins, Nice
Korsika: Bastia, Calvi,
L'Île-Rousse
F ÖR E NAD E
ARABE MIR ATE N
Abu Dhabi, Ajman, Bur
Dubai, Deira, Downtown
Dubai, Dubai Parks,
Fujairah, Jebel Ali, Jumeira
Beach, Ras al Khaimah
GA MB IA
GRE KLAND
Alonissos
Ammoudia
Aten
Halkidiki
Kalymnos: Mirties,
Massouri, Pothia
Karpathos: Karpathos
stad, Amoopi, Lefkas
Kavala
Korfu: Acharavi, Agios
Gordis, Dassia, Gouvia,
Kalami, Korfu stad,
Moraitika
Kos: Kardamena, Kos
stad, Marmari, Tigaki
Kreta: Aghios Nikolaos,
Agia Marina, Chania
stad, Elounda, Gerani,
Georgiopolis, Hersonis
sos, Ierapetra, Kalamaki/
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, Faliraki, Kallithea, Kiotari,
Kolymbia, Lardos, Lindos,
Pefkos, Rhodos stad,
Rhodos västkust
Santorini: Imerovigli,
Kamari, Oia, Thira
Sivota
Skiathos: Megali Ammos,
Västra Skiathos, Skiathos
stad
Skopelos
Symi
Tessaloniki
Thassos: Potos, Golden
Beach, Limenaria, Thassos stad, Skala Rachoni,
Skala Prinos
Tilos: Livadia
Telendos
INDIEN
Norra Goa, Södra Goa
INDONESIEN
Bali: Candidasa, Kuta
Beach, Lovina, Nusa Dua,
Sanur, Seminyak, Ubud
Lombok
ITALIEN
Capri, Florens, Forte dei
Marmi, Pisa, Positano,
Sorrento, Viareggio
Sardinien: Alghero, Costa
Smeralda, Orosei
Sicilien: Cefalu, Giardini,
Taormina
JAMAICA
Lucea, Montego Bay,
Negril
J A PA N
Tokyo
KA P VE RD E
Sal: Santa Maria
Boa Vista: Sal Rei
KI N A
Hong-kong
KRO A T I E N
Baska Voda, Brac/Supetar, Brela, Cavtat, Dubrovnik, Gradac, Hvar/Jelsa,
Hvar stad, Makarska,
Opatija, Podgora, Porec,
Rovinj, Split, Tucepi,
Trogir, Vrsar

KUBA
Havanna, Varadero
M AL AYSIA
Kuala Lumpur, Langkawi,
Penang
M AL DIVERN A
Anantara Dhigu, Anantara Veli, Baros Island,
Eriyadu, Hurawalhi, Innahura, Meeru, Constance
Moofushi Maldives,
Hulhule, Komandoo,
Kuredu, Kurumba, Reethi,
Royal Island, Sun Island,
smartline Eriyadu, Veligandu, Vilamendhoo
M AL TA
Gozo, Mellieha, Sliema,
St. Julians, St. Pauls Bay
M ARO C KO
Agadir, Marrakech,
Taghazout
M AURITIUS
M EXIKO
Akumal, Cancun, Cozumel, Isla Mujeres, Playa
del Carmen, Tulum
M O N TEN EG RO
Budva, Becici, Petrovac
PORTUG AL
Cascais, Estoril, Costa
da Caparica, Lissabon,
Porto, Sesimbra
Algarvekusten: Albufeira,
Praia da Rocha, Vilamoura
Madeira: Canico, Funchal, Ponta do Sol, Santo
do Serra
QATAR
Doha
SEYC HEL L ERN A
La Digue, Mahe, Praslin,
Denis Island
SIN G APO RE
SPAN IEN
Almeria: El Toyo, Roquetas de Mar
Costa Blanca: Albir,
Alicante, Benidorm
Costa del Sol: Benalmadena, Fuengirola,
Malaga, Marbella, Nerja,
Torremolinos
Costa Brava: Calella, Lloret de Mar, Santa Susanna
Costa Dorada: Salou,
Sitges
Fuerteventura: Corralejo,
Costa Calma, Jandía

Gran Canaria: Agaete, Amadores, Arguineguín,Las Palmas,
Maspalomas, Playa del
Cura, Playa de Taurito,
Playa del Inglés, Playa
Meloneras, Puerto de
Mogan, Puerto Rico, San
Agustín
Ibiza: Ibiza stad, Playa
d'en Bossa, San Antonio,
Santa Eulalia
La Gomera
Lanzarote: Puerto del
Carmen, Playa Blanca
Teneriffa: Guía de Isora,
Los Cristianos, Los Gigantes, Playa de las Américas, Playa Paraiso, Puerto
de la Cruz, San Miquel de
Abona, Santa Cruz
Mallorca: Alcudia, Banyalbufar/Estellencs, Cala
Bona, Cala d’Or, Cala
Mayor, Cala Mesquida,
Cala Millor, Cala Ratjada,
Cala San Vicente, Can
Picafort, Deiá, Illetas,
Palma Nova/Magaluf,
Palma stad, Playa de
Palma, Port de Andratx,
Puerto Pollensa, Puerto
de Sóller, Sa Coma, Santa
Ponsa, Valldemossa
Menorca: Cala'n Bosch,
Ciutadella, Cala Galdana,
Son Bou, Santa Thomas
SRI L AN KA
Bentota, Beruwela, Galle,
Hikkaduwa, Marawila,
Negombo
SYDAFRIKA
Kapstaden
TAN ZAN IA
Zanzibar
THAIL AN 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, ChaAm/Hua Hin, Chiang Rai,
Chiang Mai, Koh Chang,
Koh Phangan, Koh Samet,
Koh Samui, Koh Tao,
Rayong Beach
TURKIET
Alanya, Antalya, Belek,
Bitez, Bodrum, Gümbet,
Içmeler, Istanbul, Marmaris, Side, Turgutreis

USA
Florida: Clearwater
Beach, Fort Lauderdale,
Fort Myers, Key West,
Miami Beach, Orlando,
Port St. Lucie, Sanibel,
Captiva Island
Mer USA: Boston, Chicago, Hawaii, Las Vegas,
Los Angeles, New Orleans,
New York, San Diego, San
Francisco, Washington
VIETN AM
Hanoi, Nha Trang, Phan
Thiet, Phu Quoc Island,
Saigon
C ITYRESOR
Alicante, Amsterdam,
Aten, Barcelona, Berlin,
Bilbao, Bologna, Bryssel,
Budapest, Cannes, Dubai,
Dublin, Dubrovnik, Edinburgh, Florens, Gdansk,
Glasgow, Hamburg, Istanbul, Krakow, Köpenhamn,
Las Palmas, Lissabon,
London, Madrid, Malaga,
Marrakech, Milano,
München, New York,
Nice, Palma stad, Paris/
Disneyland Resort Paris,
Porto, Prag, Reykjavik,
Riga, Rom, Singapore, Tallinn, Tel Aviv, Thessaloniki,
Venedig, Verona, Vilnius,
Warszawa och Wien.
G O L FRESOR
Costa del Sol, Egypten,
Gran Canaria, Kuba,
Mallorca, Mauritius, Mexiko, Portugal, Teneriffa,
Thailand och Turkiet.
KRYSSN IN G A R
Medelhavet, Karibien,
Dubai, Indiska oceanen,
Hawaii, Norra Europa
RUN DRESO R
Gambia, Jamaica,
Mexiko, Vietnam
FORM EL 1
Abu Dhabi, Belgien,
Frankrike, Italien, Monaco,
Singapore, Storbrittanien,
Spanien, Tyskland, Ungern, Österrike

LÄ S ME R P Å:
V I N G.S E
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SNABBASTE VÄGEN
TILL SOLEN
1. BORLÄNGE
Sommar 2018:
Mallorca, Rhodos
Vinter 2018/2019:
Gran Canaria
Sommar 2019*:
Mallorca, Rhodos
2 . G Ö T E BO R G
Vinter 2018/2019:
Fuerteventura, Gambia,
Gran Canaria, Kap
Verde, Teneriffa, Thailand
(Phuket)
Sommar 2019:
Bulgarien, Cypern, Turkiet (Antalya), Gran Canaria, Korfu, Kreta, Kroatien,
Mallorca, Montenegro,
Rhodos, Skiathos, Thassos
(Grekland)
Vinter 2019/2020*:
Egypten (Hurghada),
Fuerteventura, Gambia,
Gran Canaria, Kap
Verde, Madeira, Teneriffa,
Thailand (Phuket)
3. HALMSTAD
Sommar 2018:
Mallorca
Sommar 2019*:
Mallorca
4. JÖNKÖPING
Vinter 2018/2019:
Gran Canaria
Sommar 2019:
Cypern, Kreta, Kroatien
(Split), Mallorca, Rhodos
Vinter 2019/2020*:
Gran Canaria
5. KALMAR
Vinter 2018/2019:
Gran Canaria
Sommar 2019:
Mallorca, Rhodos
Vinter 2019/2020*:
Gran Canaria
6 . K AR L S T AD
Vinter 2018/2019:
Gran Canaria
Sommar 2019:
Kroatien (Split),
Mallorca, Rhodos
Vinter 2019/2020*:
Gran Canaria
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7 . K Ö P E NH A M N
Vinter 2018/2019:
Dom. Rep. (Punta Cana),
Egypten, Fuerteventura,
Gambia, Gran Canaria,
Kap Verde, Madeira, Teneriffa, Thailand (Phuket)
Sommar 2019:
Almeria (Spanien),
Bulgarien, Cypern, Gran
Canaria, Egypten, Korfu,
Kos, Kreta (Chania, Heraklion), Kroatien, Lesbos,
Madeira, Mallorca, Montenegro, Parga, Rhodos,
Teneriffa, Thassos, Thessaloniki, Turkiet (Antalya,
Bodrum), Skiathos
Vinter 2019/2020*:
Dom. Rep. (Punta Cana),
Egypten (Marsa Alam),
Fuerteventura, Gambia,
Gran Canaria, Kap Verde,
Madeira, Teneriffa, Thailand (Phuket), Vietnam
(Phu Quoc)
8. LULEÅ
Vinter 2018/2019:
Gran Canaria, Thailand
(Phuket)
Sommar 2019:
Rhodos
Vinter 2019/2020*:
Gran Canaria, Thailand
(Phuket)
9. MALMÖ
Vinter 2018/2019:
Fuerteventura, Gran
Canaria, Teneriffa
Sommar 2019*:
Cypern, Kreta (Chania,
Heraklion), Kroatien,
Mallorca, Rhodos,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2019/2020:
Gran Canaria, Teneriffa
10. NORRKÖPING
Vinter 2018/2019:
Gran Canaria, Teneriffa
Sommar 2019*:
Cypern, Kroatien,
Mallorca, Rhodos
Vinter 2019/2020:
Gran Canaria, Teneriffa

11. SK EL L EFT EÅ
Sommar 2018:
Mallorca
Sommar 2019:
Turkiet (Antalya),
Mallorca
12. ST O CK HOL M
(ARL AN DA)
Vinter 2018/2019:
Aruba, Dom. rep, (Punta
Cana), Egypten (Hurghada), Fuerteventura,
Gambia, Gran Canaria,
Jamaica, Kap Verde,
Madeira, Mexiko (Cancún), Thailand (Phuket),
Teneriffa, Vietnam (Phu
Quoc)
Sommar 2019:
Almeria (Spanien),
Bulgarien, Cypern, Gran
Canaria, Korfu, Kos, Kreta
(Chania, Heraklion),
Kroatien, Mallorca,
Montenegro, Parga, Rhodos, Skiathos,
Teneriffa, Thassos (Grekland), Turkiet (Antalya,
Bodrum)
Vinter 2019/2020*:
Aruba, Dom. rep, (Punta
Cana), Egypten (Hurghada, Marsa Alam), Fuerteventura, Gambia, Gran
Canaria, Jamaica, Kap
Verde, Madeira, Mexiko
(Cancún), Thailand
(Phuket), Teneriffa, Vietnam (Phu Quoc)

Visste du att det går att flyga direktcharter med
Ving från 17 olika flygplatser i Sverige,
och dessutom från Köpenhamn?

16. VÄ X J Ö
Vinter 2018/2019:
Gran Canaria, Teneriffa
Sommar 2019:
Cypern, Kroatien,
Mallorca
Vinter 2019/2020*:
Gran Canaria, Teneriffa
17 . ÖREBRO
Vinter 2018/2019:
Gran Canaria,
Teneriffa, Thailand
(Phuket)
Sommar 2019*:
Cypern, Mallorca,
Kreta (Chania), Kroatien,
Rhodos
Vinter 2019/2020:
Gran Canaria,
Thailand (Phuket)

8
11
14
18
13

13. SU N DSV AL L
Vinter 2018/2019:
Gran Canaria
Sommar 2019:
Cypern, Mallorca
Vinter 2019/2020*:
Gran Canaria
14. U MEÅ
Vinter 2018/2019:
Gran Canaria
Sommar 2019:
Mallorca, Rhodos
Vinter 2019/2020*:
Gran Canaria

18. ÖST ERSUND
Vinter 2018/2019*:
Gran Canaria
Sommar 2019:
Mallorca, Turkiet (Antalya)
Vinter 2019/2020*:
Gran Canaria

15 . V ISBY
Sommar 2019:
Mallorca, Turkiet
(Antalya)

1
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17
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4
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15
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*Hela flygprogrammet är inte klart vid magasinets tryckning. Uppdaterad information finns på Ving.se.

N Ä S T A N U M M E R AV V I N G S V Ä R L D KO M M E R I AU G U S T I 2 0 1 9 .

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 hotellinformation. 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 navigera till hotellet, restauranger och
sevärdheter på resmålet. Du kan
även checka in på flyget, boka tillval 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

