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VINGS VÄRLD

Vi på Ving har varit med och skapat upplevelser och 
minnen i över 60 år. Vår viktigaste drivkraft är, och har 
alltid varit, att ge dig de bästa veckorna på året när du 
reser med oss. 

VI VILL OCKSÅ GÖRA SKILLNA D med varje semesterresa och 
strävar hela tiden efter att minimera vår klimatpåverkan 
både här hemma, på flygresan och på våra hotell- och 
semesterdestinationer. Därför känns det nu extra bra att 
kunna säga att vi som enda större researrangör i Norden 
klimatkompenserar alla flygresor. Inte bara med vårt eget 
flygbolag utan även när du bokar en resa hos oss med ett 
annat flygbolag.

EN FAVORIT SOM HÄNGT MED  ända sedan starten för 60 år 
sen är våra älskade Kanarieöar. Jag gjorde själv sex 
vintersäsonger på Lanzarote och Teneriffa i min ungdom, 
varav den sista som platschef på Teneriffa. Faktum är att 
många av oss som jobbar på huvudkontoret idag började 
sina karriärer på någon av Kanarieöarna. 

Kanarieöarna har också blivit som ett andra hem för 
många av våra kunder. Varje år reser 190.000 svenskar hit 
med oss och bor på något av våra drygt 200 hotell. Allra 
populärast är våra egna, skräddarsydda hotell Sunwing, 
Sunprime och O.B.C, men det finns också massor av andra 
hotell med perfekt läge nära både strand och centrum.  
De flesta reser hit på vintern, men fler och fler har börjat 
uppskatta det härliga sommarklimatet på öarna. Soligt 
och skönt, men inte lika hett som på många av resmålen 
kring Medelhavet.

Gran Canaria är den i särklass populäraste av våra 
Kanarieöar. På sidorna 28–33 har vi gjort en djupdykning 
bland våra 12 resmål på ön för att du lättare ska kunna 
hitta just din favorit. Trevlig läsning!

EU Ecolabel : PL/028/005

Använt papper bör samlas in 
och återvinnas.

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

HIT &  DIT

För sjätte året i rad tog vi 
hem vinsten i alla kategorier 
vi var nominerade i för Stora 
Barnsemesterpriset 2019. Vi 
har dessutom vunnit priset för 
bästa kundservice i tävlingen 
ServiceScore och Sveriges mest 
hållbara reseföretag i Sustai-
nable Brand Index. Bara för att 
nämna några exempel. Hurra!

VI VILL INTE 
SKRYTA, MEN…

Populäraste 
storstäderna 
2019
London toppar listan över svenskar-
nas populäraste cityresmål.

RABATTKOD I WEBBSHOP
Du vet väl att barnens favoriter Lollo & Bernie 
har en alldeles egen webbshop? Den är full-
späckad med roliga saker som passar perfekt 
som present till familjens yngre medlemmar. 
Just nu bjuder vi på fri frakt om du anger 
kampanjkoden ”VING19” på LolloBernieShop.com.
Rabattkoden gäller 12 augusti – 15 september.

Världens största flygplats, Istanbul Airport, är nu öppen för allmänhet-
en. Flygplatsen med över 200 miljoner passagerare årligen beräknas 
stå helt klar 2028 och ska då fungera som en länk mellan Asien, Afrika 
och Europa. Härifrån kan du redan nu flyga med Turkish Airlines till 
några av Vings exotiska resmål, som Maldiverna och Mauritius. 
 

Nu kan du köpa solskydd i Air  - 
shoppen som är skonsamt mot 
såväl huden som haven. Testa 
t.ex. Clarins solvårdsserie med 
bra ingredienser som dessutom 
består av miljövänliga förpack 
ningar av återvunnen plast. Läs  
mer på airshoppen.se

FO
TO

: E
LG

A
A

RD

1. London
2. Rom
3. Prag

4. Barcelona
5. Paris

MAXA LEDIG-
HETEN I VINTER
Goda nyheter för dig som har möjlig-
het att vara ledig i jul. I år räcker det 
med att ta ut två semesterdagar för 
att få nio dagars ledighet. Fem semes-
terdagar och du blir ledig hela 17 
dagar. Perfekt om du vill åka till 
värmen i vinter!

TA LEDIGT DESSA DATUM: 
23/12, 27/12, 30/12, 2–3/1. 
DÅ ÄR DU LEDIG: 21/12–6/1

VÄRLDENS STÖRSTA 
FLYGPLATS 

Respekt 
för hy och 
korallrev
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GAMBIA
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Välkommen till Gambia, det mest solsäkra resmålet i hela Vings värld. 
De långa, gyllengula stränderna kallas för ”Gambias guld” och sträck-
er sig i stort sett längs hela kusten, från Cape Point vid Gambiaflodens 
mynning till Brufut i söder. Turismen i landet har fått ett rejält upp-
sving den senaste tiden – inte minst tack vare våra senaste nyheter  
Sunprime Tamala Beach och Cook’s Club Gambia.

STRANDEN VID SUNPRIME TAMALA BEACH 
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Efter många års studier inom politisk strategi i USA  
återvände Malleh till sitt hemland för att bli politiker. 

– Jag vet inte hur det gick till när jag plötsligt blev 
hotellägare istället. Men nu står jag och blickar ut över 
den vackra stranden medan jag pratar med dig. Kanske 
var det just därför, säger Malleh och skrattar. 

R E D A N  N Ä R  M A L L E H  och hans kompanjon Omar började 
bygga Sunprime Tamala Beach hade de en tydlig bild 
av hur de ville göra med personalen. Först knyta till sig 
ett litet antal mer erfarna managers, därefter leta lokalt 
efter unga människor med rätt personlighet och stor  
arbetsvilja. Morgonen efter de annonserat i tidningen 
stod fler än tusen personer i kö när de kom till hotellet 
för att hålla intervjuer. 

– Det var fantastiskt att se, säger Malleh. Bland de många 
sökande valde vi att anställa de som hade starkast ut
strålning, de som allra mest personifierade ”The smiling 
coast of Gambia”. Vad de hade för tidigare erfarenhet 
spelade ingen roll, sina olika yrkesroller fick de gott om 
tid att träna på tillsammans med sina managers.

S T R A T E G I N  V E R K A R  H A  fungerat mycket väl. Efter hotellets 
första säsong är det just de 170 personerna i hotellper
sonalen som får allra högst betyg av Vings gäster. Och 
uppskattningen är ömsesidig. 

– Jag känner att det finns ett speciellt band mellan 
människor i Gambia och Skandinavien, säger Malleh. 
Gambier är kända för att vara ödmjuka, och detsamma 
skulle jag vilja säga om er skandinaver. Ni behandlar alla 

Malleh Sallah är en av två ägare  
till Sunprime Tamala Beach. Han är  
dessutom en sann visionär, som ser  
stora möjligheter för sitt älskade  
Gambia när det gäller turismen. 

En gambisk  
visionär

T E X T :  G U N N A R  J Ä G B E R G

F O T O :  M A T I N A  T S O G A S  &  V I N G S  B I L D A R K I V
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S U N P R I M E  H O T E L S  är Vings koncept för 
vuxna som reser utan barn. I december 2018 
slog vi upp dörrarna till vårt första Sunprime i 
Gambia. Sunprime Tamala Beach har ett perfekt 
läge precis vid den långa, gyllengula stranden i 
Kotu och har direkt blivit en stor succé hos våra 
gäster. Hotellet är snyggt inrett med en stor del 
lokalt tillverkade möbler. Poolområdet är lugnt 
och inbjudande, med bekväma solstolar åt alla. 
På stranden finns flera trevliga strandbarer och 
restauranger, och en kort promenad bort hittar 
du en liten marknad samt ytterligare ett par 
restauranger.

C O O K ’ S  C L U B  G A M B I A  är ett snyggt hotell 
vid stranden i Kotu, en av de bästa i Gambia. 
En semester på Cook's Club handlar om skönt 
poolhäng, bekvämt boende och avslappnat 
umgänge. I restaurangen Cantina finns flera 
matstationer, från veganskt till kött, och från 
lättare rätter till välkomponerade middagar.  
Vid poolen njuter du av musik från utvalda DJ:ar 
och sippar på färska juicer eller läckra drinkar. 
Rummen har en modern och bohemisk inred-
ning, precis som resten av hotellet.

med respekt och verkar betrakta vårt hotell som ert 
hem när ni är här. 

J U S T  N U  T I L L B R I N G A R  M A L L E H  en stor del av sin tid med 
att bygga Vings nästa koncepthotell, Cook’s Club 
Gambia, ett stenkast från Sunprime Tamala Beach. 
Samtidigt bygger han ytterligare ett hotell i närheten. 
När de båda hotellen står klara för öppning i oktober 
2020 kommer ytterligare drygt 300 lokalinvånare 
att få jobb, enligt samma kriterier som på Sunprime 
Tamala Beach. 

D E T  Ä R  I N T E  B A R A  S J Ä L V A  hotellpersonalen som rekry
teras lokalt. Byggarbetare, hantverkare och annan per
sonal hämtas också från närområdet. Och just nu pågår 
diskussioner om samarbeten med lokala jordbrukare. 

– Hittills har vi skeppat hit mycket av våra råvaror 
till restaurangen med båt. Nu erbjuder vi jordbrukarna 
i närheten en winwinsituation. 

Vi garanterar dem en stadig och stabil inkomst och 
de förser oss med färska, närodlade råvaror, avslutar 
visionären, politikern och hotellägaren Malleh Sallah.    

SUNPRIME TAMALA BEACH  r

COOK'S CLUB GAMBIA  e  

(ILLUSTRATION)

GAMBIA
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Lamin Darboe flyttade till Sverige från Gambia 1995. 
I Sverige utbildade han sig till snickare – och gjorde 
sig snabbt ett namn, främst som en mycket duktig fin  
snickare. De senaste åren har han ägnat sig åt kontors
jobb, men när Sunprime Tamala Beach skulle börja 
byggas fick Lamin en chans att slå två flugor i en smäll: 
att återigen få visa sin skicklighet som snickare, samt 
att tillbringa tid tillsammans med släkt och vänner i sitt 
gamla hemland. 

– Det blev fem tuffa men härliga månader, säger 
Lamin när jag träffar honom på Vings huvudkontor till
sammans med Maria Nordin, inredaren som har inrett 
och designat rummen på Vings nya hotell Sunprime 
Tamala Beach i Gambia.   

Gambia var under många år utsatt för en 
”kompetensflykt”. Bristen på kvalificerade jobb 
och utbildningar gjorde att många sökte sig  
utomlands. Nu har den positiva utvecklingen,  
inte minst inom turismen, gjort att många  
istället får en möjlighet att komma tillbaka.  

T E X T :  G U N N A R  J Ä G B E R G

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

Gambiskt 
hantverk 

– skandinavisk 
design

MARIA OCH LAMIN

GAMBIA
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N Ä R  M A R I A  N O R D I N  fick uppdraget att inreda de 120 rum
men på Sunprime Tamala Beach hade hon en tydlig vi
sion: att skapa ett unikt boende i afrikanskskandinavisk 
stil, med så mycket lokalproducerat material och lokal 
arbetskraft som möjligt. Hotellets ägare, Malleh Salleh, 
kom direkt att tänka på sin gamle vän Lamin Darboe. 
Malleh såg till att Maria och Lamin träffades – ett möte 
där det klickade direkt. 

– När vi hade pratat en stund kände jag bara ”honom 
ska vi ha!” säger Maria och ler mot Lamin, som hon nu
mera räknar som en nära vän. 

V Ä L  I  G A M B I A  F I C K  L A M I N  tillgång till en provisorisk verk
stad i närheten av hotellet, där han tillsammans med fle

ra lokalt rekryterade snickare och deras lärlingar började 
tillverka de möbler som numera förgyller rummen på 
Sunprime Tamala Beach. 

– Sängstommar, sideboards, bänkskivor till bad
rummen och solstolar är bara några exempel på allt det 
som tillverkats på plats. Virket hämtades från ett lokalt 
sågverk, väggkrokarna och lampskärmarna i rotting är 
tillverkade av lokala hantverkare och en stor del av tex
tilierna kommer från grannländerna Senegal och Mali, 
berättar Lamin och Maria. 

U T M A N I N G A R N A  U N D E R  A R B E T E T S  gång var många. Bris
tande tillgång på allt från skruvar till virke och avsaknad 
av alla verktyg på ett och samma ställe var faktorer som 

SUNPRIME TAMALA BEACH

”SÄNGSTOMMAR, SIDEBOARDS
OCH SOLSTOLAR ÄR NÅGRA 
EXEMPEL PÅ ALLT DET SOM TIL
VERKAS PÅ PLATS.”
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gjorde att Lamin och hans kollegor många gånger fick im
provisera och ”skapa av det som fanns”. Stoltheten och 
entusiasmen rådde det däremot aldrig någon brist på. 

– De flesta snickarna och lärlingarna var under 25 år 
och törstade efter nya kunskaper. Nu när gästerna har 
anlänt och öst beröm över deras hantverk känner de 
förstås en stor stolthet, säger Lamin. 

För Lamins egen del blev månaderna i Gambia ett kärt 
äventyr där han också fick tid att återknyta banden med 
släkt och vänner. Nu är han tillbaka i Sverige hos sin när
maste familj, men det är inte omöjligt att han återvänder 
till Gambia. Kanske tillsammans med resten av familjen. 

– Just nu vet jag ingenting med säkerhet, men Malleh 
har redan börjat prata lite om att bygga ännu ett hotell, 
avslutar Lamin med ett leende. 

SUNPRIME TAMALA BEACH

GAMBIA

”VIRKET HÄMTADES FRÅN ETT LOKALT SÅGVERK OCH 
LAMPSKÄRMARNA I ROTTING ÄR TILLVERKADE AV 
LOKALA HANTVERKARE .”
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Tack vare Sunprime Tamala Beach fick Awa Saleh, 28,  
en chans till ett bättre liv. För ett år sen gick hon längs 
stranden bland de solande turisterna och sålde bao
babjuice. Nu jobbar hon som lokalvårdare på det ny
öppnade hotellet.

A W A  V A R  E N  A V  M Å N G A  juiceförsäljare på stranden. Många 
dagar lyckades hon nästan inte sälja något alls. Just den 
här dagen för ett år sedan hade börjat dåligt. Det var då 
Awa fattade sitt beslut.

Hon hade sett att ett nytt hotell höll på att byggas på 
stranden och bestämde sig för att gå upp till hotellägaren 
och kolla om det fanns något jobb för henne.

– Jag visste att han var en kille från trakten och att 
han framförallt ville anställa gambier. Jag tänkte att man 
alltid kan göra ett försök, även om jag aldrig haft en vanlig 
anställning.

H O T E L L Ä G A R E N  M A L L E H  L Y S S N A D E  på Awa och bestämde 
sig för att ge henne en chans. Nu jobbar Awa som lokal
vårdare sen ett år tillbaka på Vings nyöppnade hotell 
Sunprime Tamala Beach.

Av hotellets 170 anställda så är nästan alla gambier, 
några kommer från grannlandet Senegal också.

– Anställningen betyder mycket för mig. Jag är ensam
försörjare till mina två barn och den ekonomiska trygg
heten gör att jag kan ge mina två barn Abyouba och Hagie 
en bättre framtid. Dessutom är det kul att få träffa folk 
från hela världen som bor på hotellet. Vissa gäster blir 
man nästan lite kompis med.

En bättre framtid

Gambia ligger i Västafrika och är 
Afrikas minsta land. Samtidigt ett 
av de mest tättbefolkade, här bor 
2 miljoner människor på en yta 
ungefär lika stor som Skåne. Landet 
gränsar till Senegal på två sidor 
och även till Atlanten i väster. 

Gambia tillhörde tidigare Storbri-
tannien och engelska är fortfaran-
de det officiella språket. Det är en 
av anledningarna till att turismen 
har blomstrat i landet. En annan är 
den gästvänliga och välkomnande 
lokalbefolkningen, och en tredje – 
föga förvånande – det fantastiska 
klimatet. 

FAKTA 
GAMBIA

H O T E L L :  De flesta hotell ligger  
på stranden.
F L Y G T I D :  Ca 8.5 h med charter 
från från Stockholm.
T I D S S K I L L N A D :  Sommartid: 
svensk tid -2 timmar.  
Vintertid: svensk tid -1 timme.
S Ä S O N G :  Oktober–april.
V A L U T A :  Dalasi (GMD).
L Ä S  M E R  P Å :  Ving.se/gambia

T E X T  &  F O T O :  J O H A N N E S  S T Å
LN

A
C

K
E
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E
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O

GAMBIA GAMBIA
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ATT GÖRA I GAMBIA

ABUKO NATUR
RESERVAT
Ett vackert reservat som 
ligger ca 45 minuter med 
bil från Kotuområdet. Det 
tar ca två timmar att ta sig 
igenom parken och under 
tiden ser du apor, antiloper, 
krokodiler, hyenor och ett 
antal olika fågelarter.

BRIKAMA HANTVERKS
MARKNAD
Den största träfigursmark-
naden i Gambia. Här kan 
du köpa fina souvenirer och 
göra många fynd. Pruta! Till 
Brikama tar du dig lättast 
med taxi. Öppet dagligen.

KATCHICALLY  
KROKODILPARK
I Bakau finns Krokodilpoolen 
med ett 50-tal krokodiler. 
Här kan du bekanta dig med 
den 30 år gamla Charlie och 
hans kompisar. Parken är 
öppen dagligen.

TANJI VILLAGE MUSEUM
Tanji Village Museum är 
byggt som en by och är ett 
levande museum där du får 
se hur lokalt handarbete går 
till. Du får också en inblick i 
hur lokalbefolkningen lever 
på landsbygden. Museet  

ligger i fiskebyn Tanji dit 
du tar dig med taxi (cirka 
25 minuter). Kom ihåg att av-
tala pris för taxi på förhand.

BANJUL
Banjul ligger på ön St Marys 
Island, som är en sand-
bank på södra sidan av 
Gambiafloden med en stor 
hamn. Här bor ca 45.000 
människor. På Albert Market 
finns allt mellan himmel och 
jord till försäljning. Bakom 
hörnet ligger turistmarkna-
den med lokala hantverk, 
här har du chansen att pruta.

JUFFEREH
Det var här Alex Haley fann 
grunderna till sin bästsäljare 
”Rötter” om slaven Kunta Kin-
tes öden. Här finns Gambias 
enda slavmuseum.

KUNTA 
KINTHES  
ISLAND
Byggt 1651 av tyskarna 
och över taget av britterna 
1661. Kunta Kintes Island (ti-
digare Fort James) spelade 
en stor roll under slavtiden 
och fungerade som uppsam-
lingsplats för slavarna. I dag 
återstår bara en sjundedel 
av öns ursprungliga storlek 
på grund av att floden ”äter 
upp” ön. Kunta Kintes Island 
finns numera upptagen på 
Unescos världsarvslista.

NATIONALMUSEET
Museet ligger mitt i Banjul 
och här finns både små 
och stora sevärdheter som 
relaterar till gambiska stam-
traditioner och jordbruket, 
från den brittiska kolonial-
tiden till i dag. 

RUNDRESOR  
FRÅN GAMBIA
Vill du se mer av det rika 
djurlivet och fördjupa dig 
i den afrikanska kulturen 
under din semester kan du 
välja att kombinera din resa 
med en rundresa. Rundresor-
na startar i Gambia och tar 
dig med till flera spännande 
utflyktsmål i Senegal. Välj 
mellan en rundresa på 5 eller 
8 dagar som sedan avslutas 
i Gambia.

Gambia är mer än ”bara” sol och underbara stränder. 
Mycket mer. Det lilla landet i västafrika bjuder också på en 
spännande blandning av naturupplevelser, folkliv, kultur 
och lokal kokkonst. Flodturer längs Gambiafloden, mark-
nader i Banjul och krokodilpark är bara några exempel.

L Ä S  M E R  P Å :  Ving.se/gambia

GAMBIA



Arrive as a guest, leave as a friend
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HOTELL VI GILLAR
Det finns hotell vi gillar, och så finns det såna som vi gillar l ite extra. I varje  
nummer av Vings värld berättar vi om ett hotell som vi tycker sticker ut lite extra.

Klimatsmart  
på Aruba 
Bucuti & Tara Beach Resort är ett 
sånt där hotell som bilderna inte 
riktigt förmår göra rättvisa. Med 
sitt läge mitt på den fantastiska 
stranden Eagle Beach har det 
blivit en stor favorit hos våra vux-
na gäster som reser utan barn. 
Det är inte svårt att förstå varför, 
här finns till exempel möjligheten 
att äta en romantisk middag i 
avskildhet direkt på stranden.
 
Bucuti & Tara Beach Resort är 
inte bara ett av Arubas absolut 
bästa hotell, utan också ett av 
hela Karibiens mest miljövänliga. 
Ägaren Ewald Biemans är en väl-
känd profil på ön när det kommer 
till miljöfrågor och en sann visio-
när inom området hållbar turism. 
På sitt hotell lämnar han ing-
enting åt slumpen. Solpaneler, 
mindre portioner i restaurangen, 
återanvändning av duschvatten 
och rörelsesensorer på utebe-
lysningen är bara några av alla 
de detaljer som gett hotellet en 
mängd utmärkelser de senaste 
åren. För en tid sen utsågs Bucuti 
& Tara Beach Resort också till 
”First CarbonNeutral® resort 
hotel in North America”.
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DUBAI 
BORTOM SUPERL ATIVEN

”Here the sun is always with you”. Ayman, den  
egyptiske reseguiden fattar mikrofonen när vi  
lämnar flygplatsen. Mitt kontorslandskap på  
Kungsholmen i Stockholm har bytts ut mot liten  
turistbuss på Arabiska halvön. Uppdraget är  
enkelt. Hänga runt i Dubai, prova en av världens  
största nöjesparker och kika på populära hotell.  
Och det visar sig ligga mycket i vår vägvisares ord. 

S
om medarbetare på Vings marknadsavdelning 
jobbar vi hårt med försöka förmedla känslan 
på våra resmål. Det är inte alltid det enklaste. 
Därför var jag nyfiken på Dubai. Hur är Dubai 

bortom de stora orden? Hur känns det att vara här? Det 
tar i alla fall inte lång tid innan jag får ta del av det Dubai 
vi har sett och hört så mycket om. Bussen genom city tar 
oss igenom kvarter efter kvarter med svindlande höga 
skrapor och överdådig arkitektur. 

Vi avverkar de mer klassiska sevärdheterna i en 
rasande hastighet utan att det för den sakens skull blir 
stressigt. Vi åker upp i världens högsta byggnad Burj 
Khalifa, strosar runt i hamnkvarteren och kikar in på 

T E X T :  T E O  H O L M E R    F O T O :  T E O  H O L M E R  &  V I N G S  B I L D A R K I V
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”DUBAI HAR EN 
SOLIG OCH VARM,
SKÖN LAIDBACK 
ATMOSFÄR.”

Teo Holmer jobbar som Creative Webmaster på Ving.  
I vintras besökte han Dubai under en studieresa.

 

Teo Holmer
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de gigantiska varuhusen där bland annat den berömda 
inomhusskidbacken finns. Hänger på det bland nordbor 
så populära megahotellet Atlantis The Palm längst ute på 
den konstgjorda ön. Vi provar vattenlandet och kiknar 
av skratt i hisnande rutschbaneturer. En kväll åker vi på 
ökensafari och avrundar med beduinmiddag vid en öp
pen eld under stjärnorna. Det finns så mycket att uppleva 
och det mesta ligger väl samlat. Allt är stort, speciellt, 
svindlande och spektakulärt. Precis som utlovat.

D E T  F I N N S  A B S O L U T  N Å G O T  fascinerande med denna 
märkliga plats som ibland kan tyckas växa snabbare än 
vad som är nyttigt. En sak som ibland handlar lite i skym
undan av superlativen är det faktum att Dubai har en 
solig och varm, skön laidback atmosfär. Behagligt varmt, 

utan att det för den sakens skull bli för kladdigt, i alla fall 
under vintermånaderna. Luften är klar och milda briser 
svalkar skönt. Stämningen är avslappnad och trevlig. 
Alla, från taxichaufförer till butikspersonal och poliser, 
bemöter oss med en genuin vänlighet och överraskande 
öppenhet. 

E N  L I T E N  B I T  S Ö D E R  om staden ligger den nya supernöjes
parken Dubai Parks and Resort. Det går snabbt att ta sig 
dit på stora Sheikh Zayed Road med buss eller taxi för en 
billig penning. Här bor vi på familjevänliga Lapita Dubai 
Parks Autograph Collection precis i anknytning till par
ken. Vi stannar ett par nätter och det räcker gott och väl 
för att hinna ta del av de stora nöjesfälten i lugn och ro. 
Dubai Parks and Resort erbjuder klyschigt nog något 

 LAPITA DUBAI PARKS AUTOGRAPH COLLECTION

”GLÖM INTE FAVORITBADBYXORNA
HEMMA SOM JAG GJORDE .”
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för alla smaker och åldrar. Legoland kanske mest är för 
de yngre, men det är ändå häpnadsväckande att se de 
över 15 000 figurerna. Man har, liksom i förbifarten, 
även slängt in en vattenlandsdel i samma tema. Barnen 
älskar det så klart. Bombastiska Bollywood hyllar den 
berömda indiska filmscenen i Mumbai. Här bjuds vi på 
spektakulära liveframträdanden och galna cineastiska 
Virtual Realityåk. Annorlunda och kul! Motiongate är 
mer en traditionell nöjespark med bra bergoch dal
banor, i ständig samvaro med kända filmkaraktärer som 
Shrek, Smurfarna och Pingvinerna från Madagaskar. 

G L Ö M  I N T E  F A V O R I T B A D B Y X O R N A  hemma som jag gjorde! 
Nu löste jag detta med ett snabbt inköp och tur 
var väl det. För den som älskar bad (vem gör inte det?) 

STOPOVER I DUBAI!
Funderar du på en långresa till Asien? 
Gör en stopover i Dubai. Du hinner med 
otroligt mycket på kort tid. Räcker med 
ett dygn eller två. Du kommer inte att 
ångra det.

VISSTE DU ATT…
… Dubai är till skillnad från vad många 
tror inte är en ekonomi byggd på olja, 
inte alls faktiskt. Nej, man bestämde  
sig tidigt att göra sig fria från olje-
beroendet. Man byggde istället upp 
ekonomin kring dels turism som idag är 
står för 20 procent av inkomsterna, men 
framför allt med en avreglerad handels- 
och finansmarknad med flyg och hamn 
som knytpunkter mellan väst och öst i 
världshandeln.

DUBAI
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så finns faktiskt plaskblöta alternativ ständigt närvaran
de. På Lapita hänger vi vid poolen innan vi ger oss iväg 
till nöjesfälten framåt eftermiddagen. I Jebel Ali hittar 
vi lummiga hotellområden vid fantastiska stränder och 
grymt poolhäng. Inne i city mixar vi hotellets poolbadan
de med fina stadsstränder i LAstyle precis utanför. För 
den som verkligen vill maxa sol och bad finns de närlig
gande systeremiraten med fantastiska hotell, pooler och 
stränder till lite mer humana priser.

” N I  V A R  M Y C K E T  T R E V L I G A R E  och mer avslappnade än vad 
jag hade väntat mig”, säger Ayman med ett leende på väg 
ut mot flygplatsen. Han låter lätt nostalgisk men samti
digt uppriktig. Jag tittar ut över genom bussens fönster 
och känner mig stärkt av alla nya intryck. Det var ömse
sidigt, min vän. På återseende.

3 NÖJESPARKER I EN SMÄLL

1  LEGOLAND® Dubai –  
över 15.000 modeller plus vattenland!  

2  Bollywood – en hyllning till den  
indiska  filmscenen

3  Motiongate™ Dubai – Shrek, Kung Fu 
Panda och Hotel Transylvania 

DUBAI PARKS 
AND RESORTS

JA PALM TREE COURT I JEBEL ALI
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GÄSTERNAS FAVORITHOTELL I DUBAI

ATLANTIS THE PALM
Fantastiskt lyxigt hotell med det 
lilla extra, på den konstgjorda ön 
Palm Jumeirah. 

JA OCEAN VIEW HOTEL
Bo mitt bland skyskraporna! 
Härligt hotell med bra poo l-  
område precis vid strand-
promenaden i city. 

HYATT REGENCY DUBAI 
CREEK HEIGHTS 
Stort och lyxigt hotell vid 
Dubai Creek i Bur Dubai med 
en fantastisk skybar. 

1

2

3
4
GRAND HYATT DUBAI 
Exklusivt och majestätiskt 
hotell i Bur Dubai med 
utsikt över Dubais horisont.

L Ä S  M E R  P Å : 
Ving.se/dubai

DUBAI



SOMMAREN ÄR 
INTE EN ÅRSTID. 

DET ÄR EN 
DESTINATION.

@mydubai

visitdubai.com
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Living 
”La Vida Local”
Förutom nyfikenheten för det lokala, 
finns idag en större vilja att även 
människor och samhällen dit vi 
reser ska gynnas av turismen. Några 
exempel på utflykter idag med fokus 
på det lokala:

Upplev Maya 
En guidad tur i Yucatan, Mexiko 
som bl.a. inkluderar en Maya-
ceremoni och att få bada i en 
vacker cenote, en undervattens-
grotta med kristallklart vatten.

Kretas smaker
Med fokus på Kretas klassiker 
besöker vi en ekologisk olivolje-
fabrik. Utflykten avslutas med 
Karavitakis vingård.

FORMEL 1
ÄR BÄST 
I VERKLIGHETEN
Boka en plats till några av de störs-
ta loppen i världen. När du bokar 
en Formel 1-resa med Ving får du ett 
komplett paket med hotell, biljett 
till kvalificeringsloppet på lörda-
gen och huvudloppet på söndagen, 
samt flyg tur och retur. Naturligtvis 
ingår också transport mellan ditt 
hotell och banan, samt reseledar-
service från Thomas Cook Sports. 
Enklare än så blir det inte!

AKTUELLT HOS VING

Med våra rundresor får du det 
bästa av två världar. Första da-
garna tar våra guider med dig på 
äventyr där du får uppleva historia, 
kultur och natur. Efter de spännande 
dagarna kan du koppla av på något 
av våra hotell där sol och bad är i 
fokus. Välj mellan rundresor i Mexi-
ko, Vietnam, Gambia och Jamaica.

Turkiet är tillbaka på nordbornas 
semesterradar. De senaste två 
åren har volymerna ökat med 
nära 70 % till det populära landet.  
Främst är det Antalyakusten som 
lockar, men även Bodrum- och 
Marmarisområdet. 

Turkiet 
är tillbaka

SE PREMIER 
LEAGUE LIVE
Har du alltid drömt om att se ditt 
favoritlag i en spännande match i 
Premier League? Med Vings fotbolls- 
resor får du uppleva fotboll på 
riktigt! Fotbollssäsongen drar igång 
i höst så boka fotbollspaketet och se 
drömmatchen! I våra fotbollspaket 
ingår hotellnätter och matchbiljett. 

Turkiet gör comeback, biljettsläpp inför Premier League och större upplevelser 
med rundresor. Det händer hela tiden något nytt i Vings värld – här är några exempel.

NYA MÅLTIDER
OMBORD PÅ 
FLYGET
Från och med vintern 2019/2020 kan 
du som flyger med Thomas Cook 
Airlines se fram emot ett nytt cate-
ringkoncept ombord. Kort och gott 
ett ”ansiktslyft” för måltiderna som 
innebär enkel, välsmakade mat med 
hållbarhetsfokus.  

DET BÄSTA AV 
TVÅ VÄRLDAR
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NYFIKEN PÅ
Vad gör egentligen alla som jobbar på Ving om dagarna? I varje Vings värld pratar  
vi med någon av våra kollegor som vi tycker har ett jobb som sticker ut lite extra.

Johanna Thors har vad många skulle 
kalla ett drömjobb. Som produktions-
chef på Ving reser hon runt i världen 
och letar efter nya resmål och hotell, 
samt förhandlar fram kontrakt med 
samarbetspartners och hotellägare. 

D E T  Ä R  N Å G O T  V I S S T  med Vings produktions
chefer, eller ”kontrakterarna”, som vi ibland 
kallar dem internt. I brist på bättre för
klaringar skulle man kunna säga att de är 
osedvanligt trevliga. Johanna Thors är inget 
undantag. Efter att ha suttit och pratat med 
henne i en timme känns det som att jag har 
varit och fikat med min bästa kompis. 

Att få människor att slappna av och känna 
sig bekväma är förstås en egenskap som är 
bra att ha vid förhandlingsbord runtom i 
världen. 

– En stor del av vårt jobb handlar om  
relationer, berättar Johanna. Olika samar
betspartners förväntar sig olika saker, så det 
gäller att snabbt kunna läsa av människor. 

Globetrotter
med smak för det
småskaliga
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J O H A N N A  H A R  E N  L Å N G  karriär på Ving bakom sig. 
1994 började hon som guide på den grekiska ön 
Kos. Det skulle nästan vara enklare att räkna upp 
vad hon inte gjort inom företaget sedan dess.  
Men okej då, vi gör ett försök: guide på diverse 
grekiska öar, bokare i Malaysia, sju säsonger i 
Langkawi (inklusive Kuala Lumpur, Singapore och 
Borneo som Ving senare öppnade som charter
resmål), Health & Safety Inspector i Rumänien, 
Bulgarien, Grekland och Turkiet, Destination 
Manager i Malaysia, Indien och Turkiet, ekonomi
ansvarig på Bali, öppnade Krabi som resmål…

I N T E  U N D R A  P Å  A T T  hon ”upptäcktes” och togs 
under Vinglegendaren Gustaf Königs vingar. 
Han såg till att göra Johanna till produktionschef 
med ansvar för bland annat Indien, Grekland och 
Bulgarien. Johanna trivdes vid tillfället bra som 
Destination Manager i Indien, men antog erbju
dandet mot att hon fick tillbringa vinterhalvåret 
i Indien och resa runt i de andra länderna under 
sommaren. Strax födde hon också sonen Oliver, 
som sedan dess fått följa med på många av hennes 
resor. 

– Oliver har varit med och kontrakterat sen 
han var tre månader, säger Johanna och ler åt 
minnet. Han har varit i fler än 20 länder vid det 
här laget. Så sent som i vintras följde han med till 
Gambia och gick i en afrikansk skola några måna
der. En fantastisk erfarenhet för ett barn att få se 
andra kulturer. Nuförtiden föredrar han däremot 
att resa till mormor och morfar i Dalarna... 

A T T  J O B B A  S O M  P R O D U K T I O N S C H E F  innebär bland 
mycket annat om att hitta nya hotell, utveckla 
koncept och förhandla om befintliga kontrakt.  
I de förhandlingarna tittar Johanna och hotell
ägaren på vad som fungerat bra respektive mindre 
bra och sätter upp nya mål för kommande säsong. 
Sen gäller det förstås att komma överens om ett 

pris som båda parter kan känna sig nöjda med. 
– Jag drivs av få till ett riktigt bra kontrakt. 

Den största tillfredsställelsen är när den jag för
handlar med inte får precis det den vill ha,  
men ändå går därifrån och är nöjd.

S O M  G R E K I S K T A L A N D E  Ä R  det de småskaliga res
målen i den grekiska övärlden som ligger Johanna 
närmast om hjärtat. Det är hit hon själv reser på 
semester och det är här hon har sina allra varmas
te relationer till sina sam arbetspartners. 

– En handfull av dem räknar jag numera som 
vänner, efter att ha sett deras barn växa upp 
under åren. 

E N  A V  J O H A N N A S  S T Ö R S T A  framgångar yrkes
mässigt kom när Ving i december 2018 slog upp 
dörrarna till Sunprime Tamala Beach i Gambia. 
Då hade hon under ett års tid jobbat tätt hop med 
hotellägarna för att göra drömmen till verklighet 
– från ett tomt fält till att bli det bästa hotellet i 
Gambia.  

Månaden före öppning var hon där och jobbade 
från morgon till kväll på bygget tillsammans med 
alla arbetare.  Sista kvällen före öppning var det 
fortfarande hundratals människor som slet för att 
finputsa detaljerna inför gästernas ankomst. Då 
var det plötsligt någon som satte på musik – varpå 
alla spontant började dansa, med en glädje och 
energi som enligt Johanna är anledningen till att 
landet brukar kallas ”The smiling coast of Africa”.

– Att få fira den framgången tillsammans med 
all personal som jobbat så hårt och så länge var 
helt underbart. För några år sedan hade landet 
stora ekonomiska problem, och det var svårt att 
locka nya turister till landet. Tack vare Sunprime 
Tamala Beach har gästerna börjat hitta tillbaka 
till Gambia och hela det lokala samhället har fått 
sig ett uppsving. Det känns oerhört stort att få ha 
varit en del av allt detta, av slutar Johanna.

T E X T :  G U N N A R  J Ä G B E R G   F O T O :  S A R A  I N G M A N
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V
ing har arrangerat resor  
till Gran Canaria i 60 år, 
och vågar påstå att vi kan 
ön rätt bra vid det här laget. 

Vi skulle till och med vilja kalla oss 
experter. Vi har i lugn och ro hunnit 
finkamma öarna i jakt på hotell med 

det lilla extra. Många av hotellen 
kan du bara bo på när du reser med 
oss. Som till exempel våra egna fa
miljehotell Sunwing Family Resorts 
och Ocean Beach Club, samt vuxen
hotellet Sunprime.

 Vi hjälper dig gärna att hitta det 

resmål som bäst motsvarar dina 
önskemål. På de kommande sidorna 
kan du läsa mer om våra resmål och 
bilda dig din egen uppfattning. Och 
glöm inte – på Gran Canaria är det 
sommar när vi har vinter.

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

SVENSKARNAS
FAVORITRESMÅL

Vings guide till Gran Canaria
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Arguineguín
Arguineguín är en idyllisk liten by på den 
solsäkra sydkusten. Här finns Vings familje
paradis Sunwing Arguineguín Seafront,  
med en underbar utsikt över havet från de 
flesta lägenheterna. 20 minuters promenad 
från hotellet ligger en av Gran Canarias  
bästa stränder, Anfi Beach.

• Fin strandpromenad

• Familjeparadiset Sunwing 

• Bra restauranger

Playa del Inglés
Den mäktiga sandstranden och det stora  
mat och nöjesutbudet har lockat svenskar  
till Playa del Inglés i över femtio år. Reser  
du utan barn kan vi varmt rekommendera 
vårt vuxenhotell Sunprime Atlantic View.  
Ett barnvänligare alternativ är Family  
Gardenhotellet Parque Cristobal.

• Närmare 50 hotell 

• Stort utbud av mat och nöjen

• Sunprime Atlantic View 

Vings guide till Gran Canaria

VINGS FAMILJEPARADIS SUNWING ARGUINEGUÍN SEAFRONT 
TILLDELADES STORA BARNSEMESTERPRISET 2019 FÖR  

BÄSTA FAMILJEHOTELL PÅ GRAN CANARIA.
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Playa del Cura
En lugn och fridfull semesterort mellan po
pulära Puerto Rico och pittoreska Puerto de 
Mogán. Dessutom ett av Gran Canarias mest 
solsäkra resmål. Perfekt för familjer som vill 
ha lugn, ro och ett boende i världsklass – här 
ligger nämligen vårt Ocean Beach Club, en 
riktig oas med milsvid utsikt över Atlanten. 

• Familjehotellet O.B.C

• Lugnt

• Solsäkert

Maspalomas
Maspalomas ligger som en grön oas strax 
ovanför det fantastiska ökenområdet mitt 
emellan Playa de Maspalomas och Playa del 
Inglés. Här handlar semestern mycket om 
den fem kilometer långa, breda och böljande 
stranden. Barnfamiljer brukar hålla till längs 
den välordnade strandremsan vid fyren, där 
det finns solstolar, parasoller, vattenaktivite
ter och restauranger.

• Stor strand med plats för alla

• Gott om vattenaktiviteter

• Barnvänligt

OCEAN BEACH CLUB I PLAYA DEL CURA
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Puerto Rico
Ett av Vings mest omtyckta och solsäkra 
resmål på Kanarieöarna, med många åter
kommande gäster. Här ligger hotellen utmed 
sluttningarna i de tre dalar som mynnar 
ut nere vid den långa, fina stranden. Stort 
shoppingcenter med massor av restauranger, 
barer och uteserveringar. 

• Hotell för alla

• Populärt centrum

• Fin sandstrand 

Playa de Amadores
Den fina Amadoresstranden är utan tvekan 
en av Gran Canarias bästa. En halv kilometer 
lång, bred som en fotbollsplan och täckt av 
gnistrande vit sand. Vårt barnvänliga Family 
Gardenhotell Mirador del Atlantico är en stor 
favorit och det finns flera hotell  
med All Inclusive och spa.

• En av Gran Canarias bästa stränder

• Familjehotell

• Hotell med All Inclusive

San Agustin
En riktig charterklassiker som alltid får toppbetyg i våra 
kundundersökningar. San Agustín kännetecknas främst 
av låga byggnader och en egen, lavafärgad sandstrand. 
Strandpromenaden sträcker sig både norrut och söderut, 
ända till Playa del Inglés. Svenska kyrkan är ett populärt 
tillhåll för semestrande svenskar. 

• Fin strand 

• Svenska kyrkan med café

• Strandpromenad till Playa del Inglés

PUERTO RICO

SAN AGUSTIN

GUIDE / GRAN CANARIA
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Playa de Taurito
En liten turistort som vuxit fram i dalen 
mellan Puerto Rico och Puerto de Mogán. 
Här finns en fin promenadväg som kantas av 
ett mindre antal butiker och restauranger. 
Här finns också en fin strand med grå lava
sand, där du förutom sol och bad kan ägna 
dig åt vattensporter som dykning och snork
ling. Strax ovanför stranden ligger också 
ett stort vattenland med rutschkanor och 
barnpooler

• Fin strand

• Vattenland

• Vattensporter

Costa Meloneras
Ett relativt nytt, mycket fräscht resmål 
strax väster om Maspalomas. På kort tid 
har här byggts en rad hotell, ett stort shop
pingcenter och flera trevliga restauranger, 
caféer och barer. Allt av högsta klass. Hit 
reser den lite mer kräsna publiken för att 
njuta av lyxiga hotell, den fina strandpro
menaden och en härlig strand.

• För en kräsen publik

• Fin strandpromenad

• Hög klass på allt från mat till boende

Puerto de Mogán
En charmig liten fiskeby på Gran Canarias sydkust. Byn domi
neras av mysiga små gränder, helt bilfria. Puerto de Mogáns 
centrum är hamnen, där de färgglada fiskebåtarna trängs med 
gästande segelbåtar från hela världen. I området kring ham
nen promenerar du omkring bland vackra, vitkalkade hus.

•  Lugn och ro

• Bra restauranger

• Välskött och vackert

PUERTO DE MOGAN

COSTA MELONERAS

GUIDE / GRAN CANARIA
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Las Palmas
Gran Canarias huvudstad Las Palmas är 
en perfekt kombination av stadsliv och 
sol och bad – särskilt om du bokar ett 
hotell vid Las Canterasstranden, nära 
både nöjen och shopping. Nattlivet är på 
topp, Ving har ett brett utbud av hotell 
och shoppingen går inte heller att klaga 
på. Inte priserna heller, som faktiskt 
är bland de lägsta på Kanarieöarna. En 
bra utgångspunkt för kvällen är Catali
naparken, bara en kort promenad från 
stranden. Här finns en uppsjö restau
ranger, barer och caféer och det är nära 
till strandpromenaden.

• Perfekt kombination av stad  
och strand

• Många hotell att välja mellan

• Stort utbud av restauranger,  
shopping och nöjen

Agaete
Vings nyaste resmål på Gran Canaria är en 
liten by där du bor nära det lokala folk livet 
och öns dramatiska natur. På vårt hotell 
Cordial Roca Negra en bit utanför Agaete 
får du en semester där du kan vandra i den 
vackra naturen, bada i de naturliga havs
vattenpoolerna eller unna dig en skön stund 
i hotellets spa. Från hamnen kan du också 
ta katamaranen över till Teneriffa för en 
spännande dagsutflykt.

• Vacker natur

•  Havsvattenpooler

• Utflykter till Teneriffa

GUIDE / GRAN CANARIA
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Säkerhet 
över

 alla gränser

* Det är alltid de fullständiga villkoren som gäller vid skadereglering

Ta inga risker  
din resa är värdefull

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

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

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

bolaget om du orsakar skada på bilen.

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

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

Gouda_annonce_215x275_nov18.indd   1 23-11-2018   15:15:06



ågresan sker i samarbete med outdoor-
byrån Systrar i bergen. Tillsammans 
med dem kommer du att få vara med  

på underbara vandringsturer i bergen när  
du väl kommit fram. Men glöm inte resan  
dit: att sitta bekvämt tillbakalutad på ett  
tåg och se Europas vackra landskap passera 
förbi utanför fönstret är halva nöjet. Minst. 

Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda 
tågresor utomlands tillsammans med landets 
främsta tågresebyråer. Vår förhoppning är 
att du även i framtiden ska kunna hitta din 
tågresa hos oss. Håll utkik på Ving.se/tagresor 
för fler nyheter framöver. 

L Ä S  M E R  P Å :  Ving.se/tagresor

”…att sitta bekvämt tillbaka-
lutad på ett tåg och se Europas 
vackra landskap passera förbi 
utanför fönstret är halva nöjet.”

Vår första tågcharter till Davos, 
med vandringsturer i de schweiziska 

alperna blev mycket uppskattad av våra 
gäster. Den 5 oktober avgår nästa tåg, 

den här gången till Engelberg, också 
i de schweiziska alperna.

SUCCÉ
FÖR VINGS 

TÅGCHARTER
T E X T :  G U N N A R  J Ä G B E R G  

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

S K I  L O D G E  E N G E L B E R G
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UPPTÄCK DUBLIN
Det finns massor av skäl att besöka Dublin. Irlands huvudstad bjuder  

på fantastisk shopping, ett myllrande folkliv och massor av  
pubar och nöjen – allt på bekvämt gångavstånd.
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Nu tar Ving nästa stora och viktiga steg 
på sin hållbarhetsresa – och gör det sam-
tidigt enklare för dig som kund att resa 
mer hållbart. Från och med den 29 april 
klimatkompenserar vi, som enda större 
rese arrangör i Norden, alla flygresor, 
både med det egna flygbolaget och för 
gäster som reser med andra flygbolag. 

Fredrik Henriksson är nordisk kommunika-
tionschef för Thomas Cook. Han är också 
den som har det övergripande ansvaret 
för Vings hållbarhetsarbete. 

VAD BETYDER DET ATT NI KLIMATKOM-
PENSERAR?

– Turismen har många positiva följdeffek-
ter, som exempelvis skapade arbetstill-
fällen och möten mellan kulturer men som 
vi alla vet bidrar den även till utsläpp av 
växthusgaser. Vårt stora fokus nu är att 
fortsätta minska våra utsläpp och tar även 
i tillägg ännu ett steg mot att bli ett kli-
matneutralt företag och kompenserar för 
de utsläpp som ännu inte kan förhindras. 
Att investera i klimatkompensationspro-
jekt innebär att du betalar för att utsläp-
pen av växthusgaser ska minska någon 
annanstans med samma mängd som 
du kompenserar för. Man kan se det som 
att du betalar för att någon ska ta hand 
om ditt avfall istället för att slänga det 
i naturen. Vi vill göra det enkelt för 

våra gäster att resa mer hållbart på sin 
efterlängtade semesterupplevelse och 
har därför valt att kompensera för alla 
våra gästers flygresor, oavsett vem 
man flyger med. 

HUR GÅR DET TILL I PRAKTIKEN?

– Vi klimatkompenserar genom att inves-
tera i projekt i samarbete med Natural 
Capital Partners, en global ledare inom 
utsläppsminskningar. Alla projekt följer 
den globala standarden The CarbonNeu-
tral Protocol, som täcker samtliga växt-
husgasutsläpp. Projekten bidrar dessutom 
på olika sätt till att bland annat skapa 
tillgång till rent vatten, arbetstillfällen och 
infrastruktur, samt främjar hälsa och har en 
positiv inverkan på samhällen och fler än 
125 000 människor.

ÄR INTE KLIMATKOMPENSERING BARA ETT 
SÄTT ATT SKJUTA IFRÅN SIG PROBLEMEN 
MED UTSLÄPP?

– Att kompensera för de utsläpp som ännu 
inte kan förhindras från flygresor är ett 
komplement till vårt övriga hållbarhetsar-
bete där vi fokuserar på att minska våra 
utsläpp här hemma, på våra destinationer 
och på själva flygresan. Läs gärna mer om 
detta och våra klimatkompensationspro-
jekt på Ving.se/hallbart-resande.

INNEBÄR DETTA ATT NI HÖJER PRISERNA 
FÖR KUNDERNA?

– Nej, vi som företag tar kostnaden för att 
klimatkompensera för alla våra gästers 
flygresor. Vi gör det här för att vi vet att flyg 
är en del av problemet och det är viktigt 
att vi bidrar med det vi kan. Därför har vi 
också valt att kompensera för alla flygresor, 
inte en avgränsad del av dem. Detta är en 
viktig milstolpe utöver vårt arbete med att 
minska våra utsläpp, och en del av vår resa 
mot vår vision att bli klimatneutrala som 
företag.

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

Ving klimat-
kompenserar 
alla flygresor

4 FRÅGOR TILL...

Fredrik 
  Henriksson
 

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

Många nordbor har ett alldeles  
speciellt kärleks förhållande till  
Thailand. Hit vall färdar vi gärna  
för de vackra stränderna, den läckra 
maten och de vänliga människornas 
skull. Och hotellens. Ving erbjuder 
hundratals hotell för alla typer av  
resesällskap, plånböcker och sär - 
skilda önskemål. Här presenterar  
vi sex av våra egna favoriter. 

6 
HOTELL 
DU ALDRIG VILL CHECKA UT IFRÅN
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Att Sunwing Kamala Beach är Thailands bästa 
familjehotell är inget vi bara säger. 2019 kam-
made hotellet hem Stora Barnsemesterpriset 
i just denna kategori. Med sitt läge precis vid 
den fantastiska Kamalastranden och med ett 
poolområde utöver det vanliga är Sunwing 
Kamala Beach helt enkelt det perfekta valet för 
en familjesemester i världsklass. Som om inte 
det vore nog genomgår hotellet också en stor 
renovering under sommaren 2019.

KAMALA BEACH, PHUKET
SUNWING KAMALA BEACH r

THAILANDS BÄSTA 
FAMILJEHOTELL

1
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Lanta Villa Resort är ett enkelt men mycket trevligt bungalow- 
hotell som blivit en stor favorit hos våra gäster. Hotellet har en 
härlig, grönskande trädgård och ett mysigt poolområde med 
solstolar där du med fördel tillbringar dina semesterdagar i total 
stillhet. Orkar du ta dig en promenad på 25 meter kommer du 
till den långgrunda och barnvänliga stranden. 10–15 minuter från 
hotellet finns också Time for Lime, där du kan passa på att gå en 
kurs i thailändsk matlagning.

KRABI, KOH LANTA
LANTA VILLA RESORT  s

GRÖNSKANDE TRÄDGÅRD 
OCH MATLAGNING

Varför inte prova någonting annat än strandliv under din  
Thailandssemester? Bangkok är en pulserande storstad där allt 
finns inom räckhåll. Vill du ha ett extra spektakulärt boende kan 
vi tipsa om Lebua at State Tower. Hotellet är kanske allra mest 
känt för sin skybar Sirocco som ligger hela 63 våningar ovan jord. 
Både härifrån och från restaurangen Mezzaluna erbjuds du en 
oslagbar panoramautsikt över den thailändska huvudstaden.

BANGKOK
LEBUA AT STATE TOWER  g

MED UTSIKT ÖVER  
STORSTADEN

Finns det någon gång ordet ”paradisö” 
känns befogat är det när man pratar om 
Koh Mook. Ute på en udde ligger Sivalai 
Resort, omslutet av kritvita stränder och 
högresta kokospalmer. Här flyter dagarna 
på i ett stillsamt semestertempo. I restau-
rangen njuter du av såväl thailändska som 
kinesiska läckerheter och det finns gott om 
plats i poolerna för både barn och vuxna. 
En dryg kilometer från hotellet hittar du 
den lilla byn Koh Mook och känner du för 
lite längre upptäcksfärder finns det cyklar 
att låna. 

KOH MOOK, KRABI
SIVALAI RESORT e

FAMILJEVÄNLIGT  
I PARADISET

Välkommen till ett av Thailands äldsta 
och mest klassiska hotell. Centara Grand 
Beach Resort & Villas öppnade redan på 
1920-talet och har ända sedan dess varit 
starkt bidragande till att sätta Hua Hin  
på semesterkartan. Hotellet är byggt i  
kolonialstil och ligger inbäddat i en 
tropisk trädgård. Spa, gym, flera restau-
ranger och pooler samt en fin sandstrand 
är bara en del av det du kan njuta av under 
din semester på hotellet. Passar både 
familjer och vuxna som reser utan barn. 

HUA HIN, CENTRALA THAILAND
CENTARA GRAND BEACH  
RESORT & VILLAS g

KLASSISK LYX MED 
100 ÅR PÅ NACKEN

Kantary Beach Villas & Suites är ett av våra bästa vuxenhotell 
i området och ligger vid White Sand Beach, en av Khao Laks i 
särklass vackraste stränder. Gillar du strandliv, god mat, sköna 
dopp i poolen, träning och thaimassage kommer du garanterat 
att trivas här. Ta gärna en extra titt på hotellets villor som ligger 
direkt på stranden. Bättre läge än så hittar du knappast.

KHAO LAK, PHUKET
KANTARY BEACH VILLAS & SUITES  r

EN SEMESTEROAS FÖR VUXNA

2

3

4

5
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T
ioåriga Tilde har sjukdomen Vacterl association 
som gör att hon ofta måste uppsöka sjukhus. 
Tilde är bland annat döv på ena örat, kan ha ont 
i ryggen och njurarna och blir ofta trött. Inför en 

av sina operationer behövde Tilde extra pepp och energi. 
En vecka på Sunwing Alcudia Beach blev en av de bästa 
veckorna i hennes liv

V A R F Ö R  Ö N S K A D E  D U  J U S T  E N  R E S A  S O M  
D I N  S T O R A  D A G ?  
– För att jag älskar värme och att bada och för att jag ville 
slippa vara hemma. Här hemma måste jag alltid åka till 
sjukhuset och tänka på provtagningar och mediciner. 

V A D  U P P L E V D E  D U  O C H  D I N  F A M I L J  P Å  P L A T S ? 
– Vi fick äta hur mycket glass vi ville och vi badade hela 

Tildes resa till 
Mallorca  

gav extra energi
Under tuffa behandlingsperioder och 
långa dagar på sjukhus, behöver barn 
någonting att längta till, drömma om och 
tänka till baka på. Och som förälder be-
höver man få en paus i all oro och se sitt 
barn le igen. Ving stöder stiftelsen Min 
Stora Dag, som hjälper barn med allvarli-
ga sjukdomar och diagnoser att uppfylla 
deras önskningar och skapa glädjefyllda 
pauser i en tuff vardag. 

T E X T :  C H A R L O T T E  H A L L E N C R E U T Z   F O T O :  P R I V A T

T
Tilde och hennes bröder  

Arvid och Walde fick träffa  
Lollo & Bernie

 43
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dagarna, både i poolen och i havet. Jag kunde till och med 
titta ut på havet från min säng på hotellrummet, det var 
superlyxigt! Jag fick också vara med och uppträda på en 
scen och all personal skämde bort mig och mina bröder. 
Lollo och Bernie kom och hälsade på mig på vårat rum 
och det var jättekul, vi fick presenter och de lekte med 
oss. Det fanns många roliga uteaktiviteter också och jag 
var med och kastade boll i poolen.

V A D  V A R  B Ä S T  U N D E R  V E C K A N ? 
– Att jag blev så bortskämd av personalen  och att jag fick 
bada hela dagarna istället för att åka till sjukhuset. Och 
så glömde jag bort att oroa mig för operationen som jag 
skulle göra när vi kom hem. Mamma och pappa behövde 
heller inte laga mat, städa och sånt, vi kunde leka och göra 
roliga saker hela dagarna istället.

H U R  B I D R O G  D E N  H Ä R  R E S A N  T I L L  H U R  D U  
M Å R  I D A G ? 
– Jag skulle opereras när jag kom tillbaka från resan så jag 
hann vila upp mig innan och när jag låg på sjukhuset efter 
operationen så gick mamma och jag igenom alla roliga 
bilder från resan och då tänkte jag på det istället för att 
tänka på att jag hade ont och mådde dåligt. Vi pratar fort
farande ofta om resan och jag känner mig speciell för att 
jag blev utvald. Det är första gången som min diagnos inte 
bara varit tråkig. Den gjorde ju att jag fick en hel resa!

F I N N S  D E T  N Å G O T  Y T T E R L I G A R E  D U  S K U L L E  
V I L J A  B E R Ä T T A ?
– Innan jag reste iväg så mådde jag jättedåligt, jag var trött 
och rädd för min operation. Ofta så orkade jag inte gå upp 
ur sängen och gå till skolan. När jag fick reda på att jag 
skulle få en resa så blev allt mycket roligare och jag visste 
att jag skulle ha något att se fram emot. Jag började gå 
mer till skolan och när jag var på undersökningar så tänk
te jag på att jag skulle få göra något roligt. Det peppade 
mig att kämpa. Resan gjorde att jag glömde bort att tänka 
på att jag var rädd för att opereras och den är det bästa 
som hänt mig i mitt liv.

V A D  Ä R  D U  M E S T  S T O L T  Ö V E R  H O S  D I G  S J Ä L V ? 
– Att jag klarar alla jobbiga undersökningar och prov
tagningar. Jag är stolt för att jag har valt att inte operera 
mitt öra. Alla människor ser olika ut, och det är något bra.  
Mitt öra behöver inte se ut som alla andras.

• Min Stora Dag uppfyller önskningar och 
skapar viktiga pauser för barn och unga 
med allvarliga sjukdomar och diagnoser. 
Varje år får nära 5 000 barn som kämpar 
vara med om en Stor Dag som ger extra 
kraft och glädje i en tuff vardag.

• Min Stora Dag får inga statliga eller 
kommunala bidrag utan är helt beroende 
av gåvor från privatpersoner, företag och 
stiftelser.

• Vill du bli månadsgivare?  
Gå in på www.minstoradag.org/stöd-oss.

Ving samarbetar sedan många år med 
Min Stora Dag. En del barns stora önskan 
är att få resa med familjen och då hjälper 
vi på Ving dem att få en fin semester. Ving 
anordnar ca 50 resor per år för dessa barn 
och deras familjer. Eftersom vi har egna 
flygplan och egna familjehotell har vi stora 
förutsättningar att skapa en riktigt bra 
vistelse där vår personal ser till att barnen 
har det bra under hela semestern.



BENIDORM
Solsäkert klimat, ett nöjesutbud som 
slår det mesta och några av Europas 
i särklass bästa stränder.
Läs mer och boka din resa på ving.se/spanien/benidorm
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Casa Cook ligger granne 
med den azurblå lagu-
nen och sanddynerna i 
utkanten av El Gouna 
och bjuder in till en riktig 
designoas. Här blandas 
den karakteristiska Casa 
Cook-stilen med läcker, 
avskalad arkitektur och 
noga utvalda inrednings-
detaljer med arabiska 
inslag i en miljö som 
snabbt får dig att varva 
ner och komma in i den 
rätta semesterkänslan. 
Det enda du behöver 
bekymra dig om är om 

det är chill vid poolen, 
lata timmar i en solstol på 
den privata stranden, en 
yoga-klass eller en stunds 
lyx i hotellets hammam 
som står på schemat. 
Precis som föregångarna 
i Medelhavet kan Casa 
Cook El Gouna även locka 
med god mat och dryck. 
Varför inte svalka dig med 
en välkomponerad drink 
i poolbaren eller en god 
lunch i restaurangen? Här 
serveras goda, fräscha och 
hälsosamma alternativ 
med lokal touch.  

2 NYA 
DESIGN-
OASER 
I EGYPTEN
I VINTER!

Sugen att testa på något 
nytt i vinter? Låter läcker 
design, snorkling i världsklass 
och avslappnad atmosfär 
spännande? Rikta då semester-
kompassen mot Casa Cook 
eller Cook’s Club i El Gouna.

Casa Cook- ett 
mecka för lyxbohemer

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

BILDEN ÄR EN ILLUSTRATIONNu fortsätter framgångssagan med Vings 
bohemchica designhotell Casa Cook.  
I somras lanserades två nyheter: dels det 
första Casa Cook-hotellet för familjer  i 

Chania på Kreta och dels ett Casa Cook för en vuxen 
publik på Ibiza. Och nu kommer ytterligare ett till-
skott till Casa Cook-familjen, i El Gouna i Egypten, 
även det ett familjevänligt hotell med internationell 
barnklubb. 
 

S O M  O M  D E T  I N T E  V O R E  N O G  satsar Ving även på den 
yngre publiken och slår upp portarna till ytterligare 
ett hotell inom ramen för det nya konceptet Cook’s 
Club, som förutom sin snygga design lockar med 
DJ:s, street food och avslappnad atmosfär. 
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BILDEN ÄR EN ILLUSTRATION
V I L L  D U  S Ä T T A  L I T E  E X T R A  guldkant 
på tillvaron bokar du en svit eller 
privat villa med poolaccess så 
kan du sola och bada helt för dig 
själv, men ett dubbelrum är gott 
nog för en lyxbohem. Här är varje 
inredningsdetalj noga uttänkt 
där inget har lämnats åt slumpen, 
oavsett om det rör sig om tvålen i 
badrummet, lamporna vid sängen 
eller textilerna. 

B A R F O T A L Y X E N  på Casa Cook är en 
upplevelse i sig, men det finns mer 
än så att upptäcka. I havet utanför 
hotellet väntar en hel värld under 
ytan på att utforskas. El Gouna 
bjuder på både snorkling och 
dykning i världsklass med såväl 
korallrev som vackra fiskar att be-
skåda. Vattensporter med framför 
allt kite- eller vindsurfing är också 
en populär sysselsättning om man 
söker lite mer adrenalinpåslag.

N Å G R A  K I L O M E T E R  F R Å N  C A S A  C O O K , 
inne i El Gouna, ligger nästa design-
hotell – Cook’s Club. I hjärtat av hotellet 
finns poolområdet där du kan njuta av 
avslappnat häng till inspirerande musik 
som spelas av handplockade DJ:s som 
gästar hotellet. Törstsläckande och 
välsmakande drinkar och juicer hittar 
du i poolbaren Captain Cook där den 
välkände mixologen David Wiedemann 
har komponerat ihop dryckesmenyn. 
Den centrala mötesplatsen är annars 
restaurangen Cantina där det serveras 
street food i olika matstationer med både 
lokala och internationella maträtter.

B O R  G Ö R  D U  I  S N Y G G T  och modernt in-
redda rum med rustik känsla, en trendig 
stil som genomsyrar hela hotellet. Men 
det är knappast på rummet man spen-
derar mest tid. På Cook’s Club är en stor 
del av upplevelsen det liv som utspelar 
sig vid poolen, restaurangen eller baren. 
Skulle du sedan känna för strandhäng 
finns en fin sandstrand en kort prome-
nad bort från hotellet. Kanske passar du 
även på att åka iväg på en utflykt för att 

utforska omgivningarna? 
Annars kanske hotellets 
tennisbana, squash eller vat-
tensporter lockar. Oavsett hur 
du lägger upp dina dagar kom-
mer du snabbt att hamna i rätt 
semesterkänsla. Kanske lägger 
du upp en bild på Instagram 
under hashtaggen #goodvibes, 
chillar med vänner vid poolen 
eller bara njuter av en stressfri 
tillvaro med en bok under ett 
parasoll.

A N T A L  H O T E L L :  5
K O N C E P T :  Trendigt, hög komfort, 
snygg design, bohemchict, hälsoinriktat
V A R :  Kos, Kreta, Rhodos, Ibiza och 
Hurghada.
Å L D E R S G R Ä N S :  16 år på Casa Cook 
Kos, Rhodos och Ibiza.
L Ä S  M E R  P Å :  Ving.se/casa-cook

A N T A L  H O T E L L :  8
K O N C E P T :  Avslappnad atmosfär, 
handplockade DJ:s, streetfood, 
modern design
V A R : Marmaris, Hurghada, Kos, 
Kreta, Rhodos, Gambia, Mallorca, 
Alanya
Å L D E R S G R Ä N S :  16 år 
L Ä S  M E R  P Å  Ving.se/cooks-club

“Good vibes” 
       på Cook’s Club
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Så många personer deltog i något av de grupptränings-
pass vi hade på Sunwing Family Resorts och Sunprime 
Hotels sommaren 2018. En ökning med hela 17 procent 
jämfört med tidigare år. I samarbete med SATS erbjuder 
vi träningsklasser som Core, Yoga och Crosstraining. 
Passen är öppna för alla över 15 år och kostar inte en 
krona extra!

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.

RENOVERINGEN 
FORTSÄTTER PÅ 
SUNPRIME ATLANTIS THE PALM: 

Fantastiskt lyxigt hotell som ligger 
direkt på stranden och har många 
faciliteter som akvarium, spa, gym, 
vattensporter och Atlantis Kids  
Club för de små. 

JA OCEAN VIEW HOTEL:
På JA Ocean View Hotel finns ett 
härligt poolområde och du kan 
välja mellan flera restauranger 
och barer. Du bor vid strandpro-
menaden och på gångavstånd 
finns både shopping och nöjen. 
Perfekt om du vill kombinera 
strand med storstad. 

VÅRA POPULÄ-
RASTE HOTELL 
I DUBAI

Sunwing 
Kamala 
Beach 
blir ännu 
bättre
Inför vintern 2019 renoveras det 
för fullt på Sunwing Kamala 
Beach. Stora delar av hotellet 
fräschas upp i en modern stil med 
fokus på umgänge. Restauranger-
na, barerna, receptionen, lobbyn 
och utomhusspat får ett ordent-
ligt lyft. De yngre gästerna kan 
se fram emot ett fräschare Teen 
Lounge och MiniLand. Alla rum  
får nya möbler, textilier och  
belysning. Och bäst av allt?  
Åtta nya Lollo & Bernie Suites.

Nu kan du streama dina serier, barnens favo-
ritprogram, filmer och lyssna på musik även 
på semestern. På flera av våra Sunwing Family 
Resorts och Sunprime Hotels har Chromecast 
installerats på utvalda rumstyper. Som hemma, 
fast ännu bättre!

129 534 

Ta med 
favorit-
serierna på 
semestern

På Sunprime Coral 
Suites & Spa på 
Teneriffa har stora 
delar av hotellet redan 
fräschats upp, som takterrassen 
och lobbyn. Näst på tur är rummen, 
restaurangen och poolbaren. Rum-
men kommer målas om, samt få nya 
möbler, textilier och belysning. Inför 
vintern 2019/2020 kommer det även 
att finnas Prime Lounge Suites som 
är utrustade med  Nespressomaskin 
med startkit, kuddmeny, välkomstpa-
ket Prime och Chromecast. Perfekt för 
dig som vill unna dig en lite lyxigare 
semester.
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VisitMalta.com

Malta.
More than we could ever tell.
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Med ett par bra 
skor på fötter-
na kan nästa 
semester 
bli din mest 
minnesvär-
da någonsin. 
Tillsammans 
med Ving kan du 
följa med på härliga 
vandringsresor till olika resmål 
- eller vandra på egen hand. Även 
om du besökt något av resmålen 
tidigare kan vi varmt rekommendera 
dig att följa med – du kommer få helt 
nya upplevelser under vandringarna.  

Upplevelser 
till fots

 

F ör dig som är sugen på att vandra utom-
lands är hösten och våren den perfekta 
tidpunkten för en vandringsresa. Vad sägs 
om Mascadalen på Teneriffa, upptäcka 

ravinerna på Kreta eller uppleva Madeiras levador 
och vackra natur? Nytt för i år är att vi även ordnar 
vandringsresor med tåg! Förutom att lära dig mer om 
resmålets flora och fauna kommer du samla intryck 
och minnesbilder som du sent kommer att glömma. 
Oavsett vad som lockar dig kan du lita på att Vings 
guider och vandringspartners kommer att ta god 
hand om dig och göra alla vandringar till fantastiska 
upplevelser.

VINGS VANDRINGSRESOR

T E X T :  A N N A  D A H L B E R G
F O T O :  V I N G ,  I S T O C K  &  M O R T E N  S T A U S H O L M  
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VINGS BÄSTA RESMÅL 
FÖR DIG SOM VILL VANDRA  

Kreta 
På Kreta kan du uppleva vandringsleder som sträcker sig 
genom de Vita Bergen (Lefka Ori), ner i grönskande dalar 
och längs djupa raviner. Ön erbjuder massor att upple-
velser för dig som älskar naturen och våra erfarna guider 
berättar mer än gärna om allt spännande ni passerar 
längs vägen. Vandringslederna är cirka 9–12 km. Om du 
reser till Kreta på egen hand och letar efter en tuffare 
utmaning kan du ta dig an vandringen genom den 18 km 
långa Samariaravinen – som är Europas längsta!

Madeira 
Natursköna vandringsleder, kuperad natur 
och blomsterprakt – det är ofta den bild man 
har av Madeira. Här kan du vandra längs 
”levador” d.v.s. gamla vattenkanaler som 
användes för att sprida vatten på 1400-talet. 
Det finns både lätta, medelsvåra och svåra le-
vadavandringar. Om du inte vill ge dig iväg 
på egen hand så ordnas det guidade turer 
från våra resmål. Vandringarna är mellan 6-12 
km långa och av varierad svårighetsgrad. 

2

1

3

Mallorca 
Mallorca passar perfekt för dig som gillar 
att vandra. På den norra delen av ön finns 
mängder av vandringsleder och även andra 
möjligheter för en aktiv semester. Våra 
vandringsresor utgår oftast från Alcudia 
där du får uppleva nya vandringsleder varje 
dag. De lättaste är omkring 5 km långa och  
de tuffaste 20 km. Förutom vandring kan du  
hyra cykel eller ge dig ut på digitaliserade 
löprundor i området kring hotellen.

Teneriffa 
På Teneriffa kan du både ta 
dig an lite tuffare vandringar 
i den vackra Mascadalen och 
snällare varianter i någon av 
öns nationalparker. Här finns 
vulkanen Teide som med 
sina 2200 meter över havet 
är täckt med snö under vinter-
halvåret. 

4
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VARFÖR SKA MAN ÅKA PÅ EN 
VANDRINGSRESA? 
Om man vill kombinera en aktiv sem-
ester med både kulturella och sociala 
inslag är vandringsresan perfekt. Man 
kommer ut i landskapen och får upp-
leva delar av resmålen som tidigare 
inte varit tillgängliga för större grupper. 

VEM KAN ÅKA PÅ VANDRINGSRESA?
Egentligen vem som helst som tycker om 
att promenera/vandra, vi har haft gäster 
i alla åldrar och den äldsta var 81 år.

BEHÖVER MAN NÅGRA 
FÖRKUNSKAPER? 
Nej, inget utöver lite grundkondition 
och bra skor, gärna ett par vandrings-
kängor. Det är det viktigaste. 

Vi ställde några frågor till 
Vings medarbetare Morten 
Stausholm som har lång er-
farenhet som vandringsguide. 
Han är också lite av en expert 
på Kreta dit vi varje år anord-
nar vandringsresor.

JAG HAR INTE VANDRAT SÅ MYCKET 
TIDIGARE, KAN JAG BOKA EN VAND-
RINGSRESA? 
Det kan du absolut. Eftersom det finns 
vandringar med olika svårighetsgrader 
finns det alltid något som passar alla. 
Vandringsresan till Kreta är ett bra val för 
den som inte har så mycket erfarenhet 
samtidigt som den också passar för mer 
erfarna vandrare. Resan är både sevärd 
och intressant då den inkluderar en hel 
del kulturella och sociala moment.

MÅSTE MAN VARA VÄLTRÄNAD FÖR 
ATT ORKA MED VANDRINGARNA?
Det räcker fint med att ha en bra grund-
kondition. Vandringarna har olika svå-
righetsgrader och man alltid välja 

att avstå en dag om man skulle behöva 
en extra vilodag. 

BRA SAKER ATT PACKA MED SIG? 
Ett par bra skor, gärna ett par vandrings-
kängor, och bekväma träningskläder 
är viktigt. Tänk på att gå in skorna före 
resan om de är nya. En mindre ryggsäck 
och vindtäta överdragskläder kan vara 
bra att ha med sig, ibland skiftar vädret 
snabbt. Andra saker som kan vara skönt 
att ha är solglasögon, keps vandrings-
stavar, vattenflaska och skavsårsplåster. 

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

HALLÅ DÄR...

Morten 
    Stausholm
 

Gran 
Canaria 
Som lite omväxling till 
semestern på stränderna 
och i städerna erbjuder 
Gran Canaria massvis 
med vandringsleder. 
Totalt finns över 800 km 
vandringsleder på ön 
som du kan utforska på 
egen hand eller i grupp. 

5

6 Alanya/Side 
Om du vill vandra i Turkiet rekommenderar 
vi Side eller Alanya, där har du möjlighet att 
följa med på en vandring längs Sidenvägen, 
ett attraktivt besöksmål för dig som har 
intresse för både vandring och historia. 
Längs Sidenvägen har både romerska, 
kinesiska och arabiska handelsmän, liksom 
troligtvis även Marco Polo dragit fram. 
Vandringen går i kuperad terräng och är ca 
7-8 kilometer lång. 

A K T I V  S E M E S T E R
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Maldiverna 
BARFOTALYX OCH TOTAL AVKOPPLING PÅ 

Blunda och föreställ dig en perfekt paradisstrand. Kristall
klart vatten, kritvit sand, grönskande palmer som skuggar 
i solen. Det enda som hörs är mjuka vågor som sakta slår in  
mot stranden. Precis så är det att semestra på Maldiverna.

Sara Persson arbetar som Social Media 
Manager på Ving, och tycker att det bästa 
som finns är att ha en inplanerad resa att 
se fram emot.

Sara Persson

T E X T :  S A R A  P E R S S O N   F O T O :  V I N G S  B I L D A R K I V  S A M T  P R I V A T A    I L L U S T R A T I O N :  S A R A  K E B B O N
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”Här är 30 grader varmt. I luften och i vattnet. Och turkos
blått vatten. Klart. Kristallklart. Hav och himmel så långt 
du ser. Du solar, badar, snorklar, dyker, åker båt och 
vattenskidar.” Citatet kommer från en av Vings rese
kataloger från början av 70talet, då Ving som första  
researrangör i världen började erbjuda turistresor till 
den då ganska okända önationen Maldiverna. I dag, 
nästan 50 år senare, har mycket hänt – och samtidigt 
ingenting.

S E D A N  D E  F Ö R S T A  G R U P P R E S O R N A  på 70talet har turis
men till Maldiverna vuxit stadigt och i dag är den landets 
absolut viktigaste näring. Samtidigt skulle den 50 år 
gamla katalogbeskrivningen av Maldiverna lika väl vara 
skriven i dag. Det är exakt samma saker nu som då – de 
mjuka paradisstränderna, de kristallklara lagunerna,  
och det färgglada livet under vattenytan – som lockar 
besökare till Maldiverna.

Jag är inget undantag. Det är för att uppleva en riktig 
drömsemester som jag är här. Och jag blir inte besviken. 

Maldivernas övärld är så vacker att det nästan är svårt att 
ta in. Vattnet är overkligt turkost, sanden kritvit och pal
merna lugnt vajande. Att semestra här är som att befinna 
sig i ett vykort – på riktigt. 

M A L D I V E R N A  B E S T Å R  A V  1 2 0 0  K O R A L L Ö A R  som ligger som 
ett pärlband i Indiska oceanen. Runt 200 av öarna bebos 
av lokalbefolkningen och 130 är turistöar, där varje ö 
är en egen resort. Men även om här finns många hotell
anläggningar är känslan allt annat än massturism. 
Maldiverna andas lugn och exklusiv småskalighet. På 
turistöarna är inga byggnader högre än palmerna och vi, 
precis som de flesta andra gäster, bor avskilt i bungalows 
på stranden eller i villor på pålar i vattnet – något som 
blivit synonymt med landet.

Maldivernas atoller och korallrev gör resmålet till ett 
paradis för snorkling och dykning. De flesta resorts har 
egna ”husrev” runt sina öar och jag behöver inte mer än 
simma ut några meter ut från stranden för att få sällskap 
av färgglada fiskar, sköldpaddor, rockor och små bebis

VISSTE DU ATT MALDIVERNAS 
HÖGSTA PUNKT INTE ÄR MER ÄN 
KNAPPT 2,5 METER ÖVER HAVET?

REETHI FARU RESORT f
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hajar när jag snorklar. Det är som att simma i ett akvari
um, och en förtrollande känsla att flyta runt i vattnet och 
betrakta livet under ytan.

Samtidigt är snorklingen en påminnelse om att vi 
måste vara rädda om vår planet. För tre år sedan drab
bades Maldiverna av en kraftig korallblekning när havs
temperaturen steg i samband med väderfenomenet El 
Niño. Stora delar av de känsliga reven förstördes, och det 
är inte utan att det syns när man snorklar – korallerna 
är inte sådär färgglada som jag sett dem på bild. Många 
resorts jobbar dock aktivt med korallvård, flera har egna 
marinbiologer anställda och på vissa av öarna jag besöker 
finns ”rehabcenter” för koraller där även vi som är gäster 
kan vara med och stötta arbetet.

A T T  S E M E S T R A  P Å  M A L D I V E R N A  är att ägna sig åt total av
koppling. En skylt med texten ”No news, no shoes”  
välkomnar oss på en av öarna, och den ringar väldigt bra 

in känslan av att vara här. Inte bara för att alla går bar fota 
mer eller mindre hela tiden – även på restaurangerna  
om kvällarna, eftersom de flesta av dem har sandgolv – 
utan också för att en resa hit är att lämna verkligheten 
för en stund.

A L L R A  T Y D L I G A S T  B L I R  D E T  när vi checkar in och ombeds 
ställa fram våra klockor en timme eftersom resorten 
använder sig av ”ötid”. De har helt enkelt valt att skjuta 
fram tiden på sin ö en timme från den officiella tiden för 
att solen ska vara upp lite längre om kvällarna för gäs
terna. ”Ötid” visar sig gälla på de flesta av de resorts vi 
besöker. Här är man så bortkopplad från omvärlden att 
man inte ens behöver anpassa sig till klockan, utan det 
är klockan som får anpassa sig till semesterlunken. På 
Maldivernas resorts existerar ingen vardag, ingen stress, 
inga bekymmer. Det är med andra ord inte särskilt svårt 
att förstå varför landet blivit ett så populärt resmål.

VINGS MALDIVERNA

Ving har arrangerat resor till Maldiverna 
sedan tidigt 70-tal, och var faktiskt först 
i världen med att erbjuda den här typen 
av turistresor till den lilla önationen. Efter 
nästan 50 år vågar vi kalla oss experter på 

Maldiverna och i dag erbjuder vi resor till 
16 olika öar i landet. I utbudet finns allt från 
exklusiva vuxenhotell för dig som vill ha 
total avkoppling, till mer aktivitetsfyllda 
resorts anpassade för barnfamiljer. En sak 

har dock alla boenden gemensamt: De 
ligger vid paradisstränder, är omgivna av 
turkosblå laguner och erbjuder en under-
bart härlig drömsemester. 
L Ä S  M E R  P Å :  Ving.se/maldiverna

M A L D I V E R N A

MALDIVERNA ÄR LIKA STORT SOM  
PORTUGAL, MEN BESTÅR TILL 99%  

AV VATTEN. LANDYTAN ÄR DÄRFÖR  
INTE MER ÄN 300 KVADRATKILOMETER,  

VILKET ÄR UNGEFÄR LIKA STORT SOM  
EN FJÄRDEDEL AV ÖLAND.
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Maldiverna består av cirka 1200 korallöar som lig-
ger som ett pärlband från norr till söder i Indiska 
oceanen. Från den sydligaste ön till den nordli-
gaste är det drygt 80 mil, en sträcka lika lång som 
fågelvägen från Ystad till Sundsvall. Av de 1200 
öarna är runt 200 bebodda och ytterligare 130 är 
resorts för turister.

H U V U D S T A D :  Malé, som är världens till ytan 
minsta huvudstad.
I N V Å N A R A N T A L :  Knappt 400 000
S P R Å K :  Divehi, men på turistöarna går det bra 
med engelska.
V A L U T A :  Rufiyah, men på hotellen används i 
första hand amerikanska dollar.
S Å  T A R  D U  D I G  H I T :  Reguljärflyg med mellan-
landning i antingen Istanbul, Dubai eller Doha. 
Restid cirka 10–12 timmar räknat från Stockholm.

FAKTA 
MALDIVERNA

HURAWALHI ISLAND RESORT g
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INNAHURA MALDIVES  
RESORT  e

T R A N S F E R  F R Å N  M A L É :  Sjöflyg.
A N T A L  R U M :  78
Å L D E R S G R Ä N S :  Barntillåtet.
P A S S A R  F Ö R :  Par och familjer som 
trivs i lugnare tempo.
S A R A S  K O M M E N T A R :  Hög standard 
och en skön avslappnad känsla. Inna-
hura är en helt nybyggd resort och 
det första 3-stjärniga hotell som har 
byggts på Maldiverna på 15 år.

KUREDU ISLAND RESORT 
& SPA  f

T R A N S F E R  F R Å N  M A L É :  Sjöflyg.
A N T A L  R U M :  383
Å L D E R S G R Ä N S :  Barntillåtet, men 
vissa av delar av ön är bara för vuxna.
P A S S A R  F Ö R :  Familjer och par som 
gillar aktiviteter.
S A R A S  K O M M E N T A R :  På Kuredu finns 
något för alla – från lekfulla barnklub-
bar till lugna stränder för vuxna. En av 
de större öarna och därför också lite 
livligare.
 

MEERU ISLAND RESORT  
& SPA  f

T R A N S F E R  F R Å N  M A L É :  Speedboat.
A N T A L  R U M :  278
Å L D E R S G R Ä N S :  Barntillåtet.
P A S S A R  F Ö R :  Familjer och par som 
trivs när det händer lite mer.
S A R A S  K O M M E N T A R :  Meeru ligger 
i samma atoll som Maldivernas 
huvudstad Malé, vilket gör att du kan 
ta båt hit. Ön tillhör de lite större och 
här finns bl. a. en 9-håls pitch and 
putt-bana för golfare. 

CONSTANCE MOO-
FOSHI MALDIVES  g

T R A N S F E R  F R Å N  M A L É :  Sjöflyg.
A N T A L  R U M :  110
Å L D E R S G R Ä N S :  Barntillåtet.
P A S S A R  F Ö R :  Par och familjer som vill 
ha en lyxig och lugn semester.
S A R A S  K O M M E N T A R :  Constance 
Moofoshi är sinnebilden av barfotalyx 
och osar romantik och smekmånad. 
Hotellet har även en egen bröllops-
koordinator om man vill gifta sig på 
plats.

SUN ISLAND RESORT 
f

T R A N S F E R  F R Å N  M A L É :  Inrikesflyg och 
sedan speedboat.
A N T A L  R U M :  426
Å L D E R S G R Ä N S :  Barntillåtet.
P A S S A R  F Ö R :  Par, familjer och kom-
pisgäng som gillar lite mer liv och är 
ute efter en prisvärd semester.
S A R A S  K O M M E N T A R :  Sun Island är en 
av de första resorterna som byggdes 
på Maldiverna, och den är också en av 
de största. Här finns mycket att göra, 
men det är också mer folk än på de 
mindre öarna. 

REETHI FARU RESORT 
f

T R A N S F E R  F R Å N  M A L É :  Inrikesflyg och 
sedan speedboat, alternativt sjöflyg.
A N T A L  R U M :  160
Å L D E R S G R Ä N S :  Barntillåtet.
P A S S A R  F Ö R :  Par och familjer på jakt 
efter lugn och avskild semester.
S A R A S  K O M M E N T A R :  Charmig ö med 
mycket grönska och en härlig atmosfär. 
Hotellet byggdes 2017 och 60% av 
elförbrukningen kommer från solen-
ergi. Hög standard och stort utbud av 
vattensporter.

HURAWALHI ISLAND  
RESORT  g

T R A N S F E R  F R Å N  M A L É :  Sjöflyg.
A N T A L  R U M :  90
Å L D E R S G R Ä N S :  15 år.
P A S S A R  F Ö R :  Par som vill lyxa till det 
och har en lite tjockare plånbok.
S A R A S  K O M M E N T A R :  Den här ön är 
som gjord för en påkostad bröllops-
resa med extra allt. Här finns en 
restaurang under vattnet, och en 
middag här är ett måste om du gillar 
upplevelser utöver det vanliga.

M A L D I V E R N A

GUIDE TILL ÖARNA SARA BESÖKTE

Under sin resa till Maldiverna besökte Sara flera ol ika öar  
– alla med sin egen känsla och karaktär. Vilken passar dig?



Economy Class, som du 
aldrig upplevt det förut
Oavsett om du vill äta, sova eller bara slappna av med något av våra 
4000 underhållningsalternativ i widescreen-format, ger våra rymliga 
säten dig all plats du behöver för att verkligen kunna njuta av din resa. 
Vår prisbelönta kabinpersonal tar hand om resten. Economy Class, som 
du aldrig upplevt det förut. 

qatarairways.com
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T E X T :  G U N N A R  J Ä G B E R G   F O T O :  X X X X

En citysemester är som klippt och skuren 
för nya upplevelser. Ving erbjuder city
resor till fler än 50 städer över hela 
världen, var och en sprängfylld med 
saker att se och uppleva. Här fokuserar 
vi på fem av våra mest populära resmål, 
med förslag på vad som finns att göra i 
respektive stad under hösten och vintern. 
Från öppet hus på symaskinsmuséet i 
London till Streetlifefestivalen i Wien.

5 städer
25 evenemang 

i 

CITY
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27–29 SEPTEMBER
FESTIVAL DE LA VELOCIDAD
Gillar du hög fart och läckra bilar? Då har vi 
eventet för dig. Helgen den 27–29 september 
samlas Porsche Carrera Cup, Blancpain GT 
Series och Formula Renault Eurocup på racing-
banan Barcelona-Catalunya. Området är stort 
och utöver själva tävlingarna kan du njuta av 
bilutställningar, shower och massor av aktiviteter 
– inte minst för barn.

5–6 OKTOBER
VEGGIEWORLD BARCELONA
Under två dagar fylls mässan La Farga de 
L’Hospitalet av veganska produkter som du säl-
lan ser i livsmedelsbutikerna. Låt dig inspireras 
av duktiga veganska kockar, lär dig mer om det 
senaste inom växtbaserat smink och mode och 
njut av en mängd spännande smaker från det 
veganska smörgåsbordet. 

2 NOVEMBER
LA CASTANYADA
La Castanyada är en gammal, folkloristisk 
tradition som sammanfaller med Alla Helgons 
dag. Ursprunget är en uråldrig begravningsritual 
där man samlades kring bordet och åt kastanjer 
(castañas), sötpotatis och andra höstgrödor för 
att hylla och minnas den döda. Varje år den här 
dagen fylls Barcelona av små marknadsstånd där 
du kan få din beskärda del (och mer) av rostade 
kastanjer, sötpotatis och annat gott.

27 NOVEMBER–22 DECEMBER
JULMARKNAD – FIRA DE SANTA LLÚCIA
Det finns gott om julmarknader i Barcelona, men 
ingen med så gamla anor som Fira de Santa 
Llúcia vid katedralen La Sagrada Familia. Den 
tidigast dokumenterade marknaden ägde rum 
redan 1786 och har sedan dess varit en viktig 
ingrediens i de katalanska julförberedelserna. 
Här får du garanterat känna julstämning bland 
över 300 marknadsstånd.

7 JANUARI 2020
WINTER SALES
Att shoppa i Barcelona är förstås alltid roligt, 
men extra kul (och prisvärt) blir det när startskot-
tet för den stora vinterrean går den 7 januari. Se 
bara till att hålla utkik efter skyltar med texten 
”Rebaixas” och ”Rebajas”, de katalanska respek-
tive spanska orden för ”rabatt”.

Barcelona
1 1–15 SEPTEMBER 
BERLIN ART WEEK
Under fem dagar i september samlas 
konstintresserade från hela världen i 
Berlin för att njuta av konst i alla former. 
Hundratals gallerier håller öppet, du 
får träffa lokala och internationella 
konstnärer, lyssna till föreläsningar, delta 
i diskussioner, se liveframträdanden och 
mycket, mycket annat.  

1 1–20 OKTOBER 
FESTIVAL OF LIGHTS
En gång om året lyser Berlin upp lite 
alldeles extra. Under Festival of Lights 
bildar stadens mest berömda byggna-
der och sevärdheter som Brandenburger 
Tor, Berliner Dom och Funktum bakgrund 
till spektakulära ljusshower, signerade 
ljuskonstnärer från hela världen.

6–10 NOVEMBER 
BAZAAR BERLIN
”En global marknad för lokala produkter” 
– så beskrivs Bazaar Berlin som huserar 
på Berlinmässan. Hit kommer fler än 500 
duktiga konstnärer och hantverkare från 
hela världen för att sälja sina alster. Allt 
från kläder, heminredning och textili-
er till smink, konst och design. Du kan 
också vara med på föreläsningar och 
workshops på alla möjliga teman. 

21–24 DECEMBER 
CHRISTMAS FILM FESTIVAL
Fyra dagar späckade av independent-
filmer från hela världen. Filmerna visas 
på en av Berlins äldsta biografer, Movi-
miento Kino, på Kottbusser Damm 22.

17–26 JANUARI 2020 
INTERNATIONAL GREEN WEEK
För 85:e gången sedan 1926 är det den  
17–26:e januari dags för den unika 
utställningen International Green 
Week i Berlin. Under veckan är det fullt 
fokus på mat, jordbruk och trädgård på 
Berlinmässan, ett evenemang som varje 
år brukar vara välbesökt och få stor upp-
märksamhet i media över hela världen.

Berlin

CENTRALA 
HOTELL
Våra noga utvalda 
storstadshotell 
för cityresor har 
alltid ett bra läge, 
vissa i närheten av 
stadens sevärd-
heter, och i olika 
prisklasser, just för 
att du ska hitta ett 
hotell som passar.

The Mayfair Hotel, Lond
o

n

25 evenemang 

CITY
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15 SEPTEMBER
OKTOBERFEST I CENTRAL PARK
Gillar du tyskt öl och stora grönområden mitt i  
en storstad? Då kan Oktoberfest i Central Park 
vara något för dig! Oktoberfest firas på flera 
håll runt staden under september och oktober, 
men den största tillställningen äger alltså rum i 
Central Park den 15 september. Tysk mat & dryck, 
tysk musik & dans samt glädje över alla nations-
gränser utlovas.

31 OKTOBER
HALLOWEEN
Vill du ge dina barn ett minne för livet, så ta med 
dem till New York på självaste Halloween! Tors-
dagen den 31 oktober fylls staden av fantasifullt 
utklädda småvarelser som drar fram längs gator-
na i sin jakt på godis. Trick-or-Treat i Halloweens 
förlovade land – kan det bli bättre?

28 NOVEMBER
THANKSGIVING DAY PARADE
Thanksgiving är som bekant en av USA:s allra he-
ligaste traditioner. I New York firas dagen bland 
annat med en stor parad som drar fram genom 
Central Park West och längs 6th Avenue. Clowner, 
marschband, performanceartister och ballonger 
som släpps mot skyn är bara några av de saker 
du bjuds på. Startskottet går redan kl. 09.00 på 
morgonen, så se till att vara uppe i tid.

4 DECEMBER
ROCKEFELLER CENTER CHRISTMAS 
TREE-LIGHTING CEREMONY
När julgranen tänds vid Rockefeller Center börjar 
julsäsongen i New York. Den mer än 20 meter 
höga granen har 50.000 ljus tända och i toppen 
tronar en julstjärna från Swarovski. Lyckas du inte 
få biljetter till själva ceremonin får du inte missa 
att gå dit och se granen efteråt.

3,10, 17, 24, 31 JANUARI 2020
ROOFTOP BAR TOUR
För dig som inte väljer att inleda det nya året 
med en vit månad kan vi rekommendera en 
barrunda som tar dig till några av Manhattans 
mest spektakulära takbarer.Turen startar varje 
fredag kl. 19.00. Tre drinkar och transport mellan 
barerna ingår.

New York

CITYCITY



 63

1 –30 SEPTEMBER
TOTALLY THAMES
Klart att Londons berömda flod ska ha 
en egen festival! Sedan 2014 har Totally 
Thames-festivalen varit ett populärt inslag 
i London-hösten. Under hela september 
finns det massor att se och uppleva på och 
längs med floden. Som till exempel stora 
konstinstallationer, båtrace och musikfram-
trädanden. För ett mer detaljerat program, se 
totallythames.org.

2–6 OKTOBER
FRIEZE ART FAIRS
I vackra omgivningar i Regent Park erbjuder 
Frieze Art Fairs det bästa av både modern 
och klassisk konst. Över hundra gallerier från 
hela världen finns representerade i detta 
evenemang som börjat vinna ryktbarhet över 
hela världen

2 NOVEMBER
REGENT STREET MOTOR SHOW
125 års motorhistoria – mitt på en av Londons 
finaste shoppinggator. Den andra novem-
ber fylls Regent Street av hundratals bilar 
och motorcyklar från både dåtid, nutid och 
framtid. Du behöver inte vara motorentusiast 
för att bli imponerad.

7 DECEMBER
ÖPPET HUS PÅ SYMASKINSMUSÉET
Ett helt museum ägnat åt symaskinens histo-
ria. Endast en gång i månaden, och bara  
kl. 14–17, håller detta fantastiska museum  
öppet. Här finns en stor samling maskiner 
som är en ren fröjd att vila ögonen på. Eller 
som beskrivningen på muséets hemsida sä-
ger: ”en visuell fest i metall, trä och porslin”.

1 JANUARI 2020
NEW YEAR’S DAY PARADE
Den traditionsenliga nyårsdagsparaden i 
Londons West End är en fröjd för både ögon 
och öron. Här drar dansare, akrobater, 
marschband och historiska fordon fram längs 
gatorna och stämningen är minst sagt på 
topp.

London
14 –15 SEPTEMBER 
STREETLIFE FESTIVAL
Folkligt, festligt och inte minst familjevänligt 
blir det om du besöker Wien under den årliga 
Streetlife Festival. Urban kultur är i fokus och 
festivalområdets centrum är Babenberger-
strasse, som kantas av scener med livemusik, 
marknadsstånd och små planer där du kan 
prova på diverse sportaktiviteter. 

19 OKTOBER 
VIENNA MOZART ORCHESTRA
Att resa till Wien utan att gå på en konsert 
med klassisk musik vore... helt enkelt inte 
okej. Den 19 oktober kan du välja mellan 
minst sju klassiska konserter på stadens 
största scener. Och saken är den att det ser 
ungefär likadant ut vilket datum du än väljer.  
Ett tips är att hålla dig uppdaterad på  
viennaconcerts.com.

23–24 NOVEMBER 
VIENNA COMIC CON
Vienna Comic Con ger dig chansen att träda 
in i en värld fylld av fantasy, science fiction, 
filmer och serietidningar. Ta med dig din 
ljussabel och njut av gemenskapen med 
likasinnade! Världsberömda kändisgäster 
från populära filmer och serier kommer att 
göra dig sällskap.

31 DECEMBER 
HOFBURG SILVESTERBALL
Ska du fira nyår i Wien, varför inte göra det 
med stil? Nyårsbalen på Imperial Palace 
har skaffat sig ett rykte som ungefär det 
bästa sättet att fira nyår på, alla kategorier. 
Middag, pampiga miljöer, underhållning – 
och så The Hofburg Orchestra som grädden 
på moset. 

12–13 JANUARI 2020 
VIENNA COFFEE FESTIVAL
Är det något Wien är känt för utöver sitt  
stora utbud av klassisk musik är det kaffe.  
Under Vienna Coffee Festival i bryggeriet  
Ottakringer dras detta till sin spets. Här får 
du provsmaka kaffesorter du inte trodde 
fanns, lyssna på intressanta föreläsningar 
och njuta av en atmosfär som doftar… kaffe.

Wien
CITYRESA PÅ 
EGEN HAND 
Vi har inga guider 
på våra cityres-
mål, men du kan 
alltid komma i 
kontakt med oss 
om du behöver 
hjälp, både före 
under och efter din 
cityresa.

När du bokar 
din cityresa hos 
Ving är du alltid 
skyddad av paket-
reselagen. 

STORT OCH 
FLEXIBELT  
UTBUD
En cityresa med 
Ving ger dig frihet 
att välja avrese-
datum, reslängd 
och hotell.
Du väljer själv 
bland ett brett ut-
bud av resmål och 
hotell och väljer 
om du vill flyga 
med reguljär eller 
lågprisflyg.

Hotell Barceló Raval, Ba
rcelo

na

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

I höst är det premiär för rederiet Costa Cruises senaste 
tillskott i fartygsflottan – Costa Smeralda. Fartyget har 
fått sitt namn efter Sardiniens vackra smaragdkust och 

kopplingen till just Italien går inte att ta miste på ombord. 
Såväl  hytterna och restaurangerna som de gemensamma 

utrymmena för tankarna till Italiens många pärlor. Men inte 
nog med det, Costa Smeralda är också världens första 

kryssningsfartyg som drivs på flytande naturgas (LNG). 

Kasta loss med

COSTA 
SMERALDA!
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M
ed Costa Smeralda har Costa Cruises 
knappast sparat på krutet för att hylla 
Italien och den italienska kulturen. 
Den italienska atmosfären brukar 

vara ett signum för rederiets fartyg, men är den-
na gång kanske mer uppenbar än någonsin för 
kryssningsresenärerna. I skapandet av fartyget 
har man nämligen försökt locka fram essensen 
av det mytomspunna italienska uttrycket  
”la dolce vita”. 

U N D E R  K R Y S S N I N G A R N A  i Medelhavet gör farty-
get förvisso stopp vid flera hamnar där man kan 
göra utflykter till välkända italienska landmärk-
en, men flera sevärdheter kan även återfinnas 
ombord, om än i modern tappning. I hjärtat av 
fartyget finner man exempelvis Colosseo, som 
är en mötesplats i tre däck där man kan ta del 
av underhållning på stora bildskärmar, umgås 
och njuta av ett glas eller två. Uppe på däck finns 
även Piazza di Spagna, som förgyller aktern av 
fartyget med sina stora vackra trappor. För den 
kulturelle rekommenderas annars ett besök i 
muséet ombord, en 400 kvadratmeter stor yta 
där exklusiv italiensk design från förra seklets 
designers visas upp. Design är även ett ledord 
i hytterna och sviterna ombord med klassiska 
materialval och moderna detaljer. 

D E S I G N  i all ära, men vad vore Italien utan  
mat? Lugn, bara lugn. Costa Smeralda har  
inte mindre än 11 restauranger ombord och  
fem olika food courts, d.v.s. totalt 16 matställen. 
Lägg därtill 19 barer med teman som Ferrari 
Spumante eller den eleganta Campari-baren  
så inser du snabbt att möjligheterna till god  
mat och dryck ombord är många. 

M E D  V A L F R I H E T  som ledord 
och en modern look and  
feel tar Costa Cruise kryss-
ningsvärlden in i framtiden. 
När det sjösätts, blir det 
inte bara det längsta far-
tyget i Costa Cruises flotta 
utan också ett av de mest 
innovativa och moderna 
på marknaden. Tack vare 
ny teknik kommer Costa 
Smeralda att drivas på 
flytande naturgas (LNG), 
vilket bidrar till att minska 
utsläppen och uppnå nya 
viktiga hållbarhetsmål. 

F A R T Y G E T  kommer att 
kryssa i Medelhavet med 
sjunätterskryssningar från 
Barcelona och Rom. Det 
kommer även att vara möj-
ligt att påbörja sin kryss-
ning i Palma på Mallorca. 
Bland stoppen, förutom de 
nämnda storstäderna, finns 
även Marseille, Savona och 
La Spezia. Så det finns gott 
om pärlor att utforska i så-
väl Frankrike, Spanien och 
Italien. Costa Smeralda har 
sin jungfruseglats i novem-
ber 2019, kryssningarna 
som Ving erbjuder med 
fartyget startar kort 
därefter. Benvenuto!

V I S S T E  D U  A T T  Ving erbjuder 
inte mindre än fyra olika rederi-
er, 48 kryssningsfartyg och drygt 
100 olika kryssningar världen 
över i utbudet? Ving samarbetar 
med de etablerade kryssnings-
rederierna Royal Caribbean 
International, Celebrity Cruises, 
Norwegian Cruise Line och 
Costa Cruises och tillsammans 

med dem kan du uppleva både 
spännande resmål och häftiga 
kryssningsfartyg. I rederiernas 
flottor finns allt från världens 
största kryssningsfartyg med 
Royal Caribbeans spektaku-
lära fartyg Symphony of the 
Seas till Costa Cruises senaste 
tillskott som blir det första 
kryssningsfartyget att drivas 

helt på naturgas. I våras var det 
premiär för Celebrity Cruises 
toppmoderna och designade 
fartyg Celebrity Edge och med 
Norwegian Cruise Line kan du 
kryssa med fjolårets stora nyhet 
Norwegian Bliss som bla lockar 
med den största go cart-banan 
till havs. Men kryssningar är mer 
än bara fartygen. Reser du på 

en kryssning får du flera resor i 
en med spännande stopp och 
minnesvärda upplevelser längs 
vägen. Och det bästa av allt är 
att ditt flytande hotell följer med 
på resan. 

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

VINGS KRYSSNINGAR

K R Y S S N I N G

"Fartyget kommer 
att drivas på flytande 
naturgas, vilket bl.a. 
bidrar till att minska 

utsläppen."
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Det finns få platser där de yngsta trivs så bra som på Sunwing.  
Oavsett vilket av hotellen du väljer. Här är lägenheterna alltid rymliga, 
poolerna alltid barnvänliga och havet alltid nära. 

M Å R  B A R N E N  B R A  gör föräldrarna det också. Det har varit Vings ledstjärna 
under alla de år vi utvecklat semesterupplevelser för barnfamiljer.  
Därför har vi an passat allt in i minsta detalj, från lunchmenyer till pool- 
områden, för att hela familjen ska få en så av kopplande och lyckad  
semester som möjligt.

Våra bästa familjehotell  
SUNWING FAMILY RESORTS

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

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

Turkiet) och Easy Travel
• Vingservice dygnet runt 
• Minst f

A L LT I D P Å  S U N W I N G

C Y P E R N
Sunwing Sandy Bay Beach
Ocean Beach Club – Cypern

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

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

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

T U R K I E T
Sunwing Side Beach

HOTELL FÖR BARNFAMILJER

SUNWING SANDY BAY, CYPERN
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BY SUNWING

C Y P E R N
Sunwing Sandy Bay Beach
Ocean Beach Club Cypern

B U L G A R I E N
Flamingo
White Lagoon Beach

EGY P T E N
Waterworld Makadi Beach

G R E K L A N D
Kreta
Sunwing Makrigialos Beach
Ocean Beach Club Kreta
Avra Imperial Hotel
Rhodos
Sunwing Kallithea Beach
SunConnect Kolymbia Star
SunConnect Cyprotel Faliraki

K R O AT I E N
Waterman Supetrus Resort

S P A N I E N
Almeria
SunConnect Cabogata Garden
Gran Canaria
Sunwing Arguineguín Seafront
Ocean Beach Club Gran Canaria
Servatur Puerto Azul
Fuerteventura
SunConnect Fuerteventura Princess
Teneriffa
Sunwing Fañabé Beach
Compostela Beach
Sunlight Bahia Principe Tenerife
Mallorca
Sunwing Alcudia Beach
Sunwing Cala Bona Beach
Sea Club 
Sentido Mar Blau

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

T U R K I E T
Sunwing Side Beach
SunConnect Sea World Resort & Spa
SunConnect Side Resort

H Ä R  K A N  D U  T R Ä F FA  
LO L LO  &  B E R N I E

O.B.C BY SUNWING   
Designhotell för familjer 
Ett lyxigare och lugnare koncepthotell för den moderna famil-
jen som uppskattar design och god mat i en trevlig, avslappnad 
atmosfär. Förutom ett perfekt läge vid stranden får du tränings-
möjligheter, barnklubb, smakfulla lägenheter och omsorgsfullt 
utarbetade restaurangmenyer. Vill du ha lite extra semesterlyx 
kan vi rekommendera en lägenhet med Swim Out.

SUNCONNECT RESORTS   
Aktiviteter för hela familjen
SunConnect är noggrant utvalda hotell för en riktigt bekväm 
familjesemester. Här finns massor av aktiviteter och under-
hållning, bra träningsmöjligheter och barnklubb för både  
små och stora barn.  

FAMILY GARDEN  
Noggrant utvalda familjehotell 
Family Garden är bra, barnvänliga hotell som kan skilja sig  
åt sinsemellan, men som alltid har en sak gemensamt:  
fina poolområden, barnklubb och aktiviteter. Hotellen  
har minst 3 hjärtan och alla hotell kan erbjuda  
rum eller lägenheter för upp till sju personer. 

FAMILY COMFORT  
Prisvärt och barnvänligt
Family Comfort är välskötta, prisvärda och familjevänliga 
hotell. Våra Family Comfort-hotell finns både i stor- 
städer och på populära sol- och badresmål.
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Vuxna som reser utan barn behöver något eget. Därför har vi skapat  
hotellkonceptet Sunprime Hotels, hotell som helt och hållet fokuserar 
på semester för vuxna. 

H Ä R  F Å R  D U  god service, designade rum, härliga pooler, högklassig 
mat, goda viner, gym, spa behandlingar och en alldeles särskilt rofylld 
semester känsla. Res med din partner eller bästa vän och njut av en  
vuxenvärld med skön sol, god mat och elegant boende.

• Mycket bra lägen
• Gratis WiFi på hela hotellet
• Sköna sängar 
• Spa
• Gym & fitness med SATS ELIXIA- 

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

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

A L LT I D P Å  S U N P R I M E

C Y P E R N
Sunprime Ayia Napa Suites
Sunprime Protaras Beach

G A M B I A 
Sunprime Tamala Beach 

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

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

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

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

HOTELL FÖR VUXNA

Skräddarsytt för vuxna  

SUNPRIME HOTELS



 VINGS VÄRLD # 1:2014 | 71

PRIME SELECT   
Utvalda vuxenhotell 
Våra utvalda Prime Select-hotell har 4 hjärtan. De 
passar dig som reser utan barn och vill ha en avslappnad 
atmo sfär, men också bra lägen nära restauranger och 
shopping. Här finns de flesta av våra klassiska och mest 
omtyckta hotell men även personliga boutiquehotell. 
Hotellen har ibland åldersgräns, men inte alltid.

HOTELL FÖR  ALLA SMAKER

COOK'S CLUB
För en ny generations resenärer
Cook’s Club är våra hotell som riktar sig 
till en ung och livlig publik. Hotellen er-
bjuder boende i moderna, trendiga rum och sviter.  
Poolområdet är den naturliga samlingspunkten där  
utvalda DJs spelar skön musik från morgon till kväll. 

CASA COOK
Casa Cook passar dig som är ute efter en hälsosam 
semester. Och dig som vill bo riktigt bra. Alla rum 
på Casa Cook är läckert designade och bjuder på 
det lilla extra. Här finns 
rum med poolaccess och 
bra träningsmöjligheter.

SIGNATURE
Signature är noggrant utvalda lyxhotell för en 
riktig drömsemester. Hotellen har högsta klass på 
allt från pooler och träningsfaciliteter till boende 
och restauranger.

SENTIDO
SENTIDO hittar du på många av våra populäraste 
resmål, alltid med bästa läge på resmålet. Vissa av 
hotellen är anpassade för familjer, andra har  
åldersgräns. På utvalda hotell finns det gym, spa 
och förlängd frukost ända fram till kl. 12.00.

SMARTLINE
smartline är noggrant utvalda och prisvärda hotell 
som passar när du reser med en något snävare 
semesterbudget. smartline-hotellen har alltid  
3–4 hjärtan, bra lägen, avspänd 
atmosfär och det mesta du be-
höver för en lyckad semester.

PRIME COMFORT   
Prisvärda vuxenhotell
Prime Comfort är mindre eller medelstora, prisvärda 
hotell med bra lägen och minst 3 hjärtan. Vi har valt dessa 
hotell för dig som reser utan barn och vill bo bra, men 
med mindre krav på hotellfaciliteter. Många av hotellen 
har åldersgräns, men inte alla.
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A L B A N I E N
Saranda

A N T I G U A

A R U B A

B A R B A D O S 

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

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

C U R A Ç A O

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

D O M I N I K A N S K A  R E P .
Bayahibe, Punta Cana,  
Cabarete, Playa Dorada

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

F R A N K R I K E
Franska Rivieran, Korsika

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

G A M B I A

G R E K L A N D
Alonissos, Ammoudia, Aten, 
Halkidiki, Kalymnos, Karpathos, 
Kavala, Korfu, Kos, Kreta, Lefkas, 
Lesbos, Paleros, Parga, Rhodos, 
Santorini, Sivota, Skiathos, 
Skopelos, Symi, Thessaloniki, 
Thassos, Tilos,Telendos 

I N D I E N
Norra Goa, Södra Goa

I N D O N E S I E N
Bali, Lombok

I T A L I E N
Amalfikusten, Capri, Positano, 
Sardinien, Sicilien, Sorrento, 
Toscana

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

 J A P A N 
Tokyo

K A P  V E R D E
Sal, Boa Vista 

K I N A 
Hong Kong

K R O A T I E N
Brac/Hvar, Cavtat, Dubrovnik, 
Istrien, Makarska rivieran, Split, 
Trogir
 
K U B A  
Havanna, Varadero  

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

M A L D I V E R N A
Anantara Dhigu, Anantara Veli, 
Baros Island, Eriyadu, Hurawalhi, 
Innahura, Meeru, Constance 
Moofushi Maldives, Hulhule, 
Komandoo, Kuredu, Kurumba, 
Reethi Beach, Reethi Faru, Royal 
Island, Sun Island, smartline 
Eriyadu, Veligandu, Vilamendhoo

M A L T A 
Gozo, Mellieha, Sliema,  
St. Julians, St. Pauls Bay

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

M A U R I T I U S

M E X I K O
Akumal, Cancun, Cozumel, Isla 
Mujeres, Playa del Carmen, 
Tulum

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

P O R T U G A L
Algarvekusten, Cascais, Estoril, 
Costa da Caparica, Lissabon, 
Madeira, Porto, Sesimbra

P U E R T O  R I CO

Q AT A R 
Doha
 

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

S I N G A P O R E

S P A N I E N
Almeria, Costa Blanca, 
Costa del Sol, Costa Brava, 
Costa Dorada, Fuerteventura, 
Gran Canaria, Ibiza, La 
Gomera, Lanzarote,  Teneriffa, 
Mallorca, Menorca 

S R I  L A N K A
Bentota, Beruwela, Galle, Hik-
kaduwa, Marawila, Negombo

S Y D A F R I K A
Kapstaden

T A N Z A N I A
Zanzibar

T H A I L A N D
Centrala och norra Thailand, 
Krabi, Trang, Phuket

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

U S A
Boston, Chicago, Florida, 
Hawaii, Las Vegas, Los Angeles, 
New Orleans, New York, San 
Diego, San Francisco, Washing-
ton

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

C I T Y R E S O R
Alicante, Amsterdam, Aten, 
Barcelona, Berlin, Bilbao, 
Bologna, Bryssel, Budapest, 
Cannes, Doha, Dubai, Dublin, 
Dubrovnik, Edinburgh, Florens, 
Gdansk, Glasgow, Hamburg, 
Istanbul, Krakow, Köpenhamn, 
Las Palmas, Lissabon, London, 
Madrid, Malaga, Marrakech, Mi-
lano, München, New York, Nice, 
Palma stad, Paris/Disneyland 
Resort Paris, Porto, Prag, Rey-
kjavik, Riga, Rom, Singapore, 
Tallinn, Tel Aviv, Thessaloniki, 
Tokyo, Venedig, Verona, Vilnius, 
Warszawa  och Wien. 

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

T Å G R E S O R
Res genom vackra landskap  
med tåg ut i Europa. Kombinera 
resan med äventyr som vandring  
i fantastiska miljöer.

T R Ä N I N G S R E S O R
Kom i form på semestern med 
Vings träningsresor. Hos oss hittar 
du allt från SATS ELIXIA- 
klasser till cykel resor och andra 
specialarrangemang.

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

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

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

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

VINGS VÄRLD  Många förknippar Ving med sol- och badresor, men i vår värld  
ryms mycket mer. Som träningsresor, fotbollsresor,  

cityresor, rundresor, kryssningar och tågresor. 

ÖVRIGA  RESOR

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

och dessutom från Köpenhamn? 

1 .  B O R L Ä N G E
Sommar 2019: 
Mallorca, Rhodos
Vinter 2018/2019: 
Gran Canaria
Sommar 2020*: 
Mallorca, Rhodos

2 .  G Ö T E B O R G
Sommar 2019:  
Bulgarien, Cypern, Turki-
et (Antalya), Gran Cana-
ria, Korfu, Kreta, Kroatien, 
Mallorca, Montenegro, 
Rhodos, Skiathos, Thassos 
(Grekland)
Vinter 2019/2020: 
Egypten (Hurghada), 
Fuerteventura, Gambia, 
Gran Canaria, Kap  
Verde, Madeira, Teneriffa, 
Thailand (Phuket)
Sommar 2020*:  
Cypern, Turkiet (Antalya), 
Gran Canaria, Karpathos 
(Grekland), Korfu, Kreta, 
Kroatien, Mallorca, Parga, 
Rhodos, Skiathos, Thassos 
(Grekland)

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

4 .  J Ö N K Ö P I N G
Sommar 2019:  
Cypern, Kreta, Kroatien 
(Split), Mallorca, Rhodos
Vinter 2019/2020:
Gran Canaria
Sommar 2020*:  
Kreta, Rhodos

5 .  K A L M A R
Sommar 2019:  
Mallorca, Rhodos
Vinter 2019/2020:
Gran Canaria
Sommar 2020*:  
Mallorca, Rhodos

6 .  K A R L S T A D
Sommar 2019:  
Kroatien (Split),  
Mallorca, Rhodos
Vinter 2019/2020:
Gran Canaria
Sommar 2020*:   
Mallorca, Rhodos

7 .  K Ö P E N H A M N
Sommar 2019: 
Almeria (Spanien),  
Bulgarien, Cypern, Gran 
Canaria, Egypten, Korfu, 
Kos, Kreta (Chania, Her-
aklion), Kroatien, Lesbos, 
Madeira, Mallorca, Mon-
tenegro, Parga, Rhodos, 
Teneriffa, Thassos, Thes-
saloniki, Turkiet (Antalya, 
Bodrum), Skiathos
Vinter 2019/2020: 
Dom. Rep. (Punta Cana), 
Egypten (Marsa Alam), 
Fuerteventura, Gambia, 
Gran Canaria, Kap Verde, 
Madeira, Teneriffa, Thai-
land (Phuket), Vietnam 
(Phu Quoc)
Sommar 2020*: 
Bulgarien, Cypern, Gran 
Canaria, Karpathos, Korfu, 
Kos, Kreta (Chania, Herak-
lion), Kroatien, Madeira, 
Mallorca, Mytilini, Rho-
dos, Teneriffa, Thassos, 
Turkiet (Antalya, Bodrum, 
Gazipasa), Skiathos

8 .  L U L E Å
Sommar 2019:   
Rhodos
Vinter 2019/2020: 
Gran Canaria, Thailand 
(Phuket)
Sommar 2020*:   
Cypern, Mallorca, Rhodos

9 .  M A L M Ö
Sommar 2019: 
Cypern, Kreta (Chania, 
Heraklion), Kroatien, 
Mallorca, Rhodos,  
Turkiet (Antalya)
Vinter 2019/2020: 
Gran Canaria, Teneriffa
Sommar 2020*: 
Cypern, Kreta (Chania, 
Heraklion), Mallorca,  
Rhodos, Turkiet (Antalya)

1 0 .  N O R R K Ö P I N G
Sommar 2019:  
Cypern, Kroatien,  
Mallorca, Rhodos
Vinter 2019/2020: 
Gran Canaria, Teneriffa

Sommar 2020*:  
Cypern, Mallorca,  
Rhodos, Turkiet (Antalya)

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

1 2 .  S T O C K H O L M
( A R L A N D A )
Sommar 2019: 
Almeria (Spanien), 
Bulgarien, Cypern, Gran 
Canaria, Korfu, Kos, Kreta  
(Chania, Heraklion), 
Kroatien, Mallorca,  
Montenegro, Parga, Rho-
dos, Skiathos, 
Teneriffa, Thassos (Grek-
land), Turkiet (Antalya, 
Bodrum)
Vinter 2019/2020: 
Aruba, Dom. rep, (Punta 
Cana), Egypten (Hurgha-
da, Marsa Alam), Fuerte-
ventura, Gambia, Gran 
Canaria, Jamaica, Kap 
Verde, Madeira, Mexiko 
(Cancún), Thailand   
(Phuket), Teneriffa, Viet-
nam (Phu Quoc)
Sommar 2020*: 
Bulgarien, Cypern, Gran 
Canaria, Karpathos 
(Grekland), Korfu, Kos,  
Kreta (Chania, Herak-
lion), Kroatien, Mallorca,  
Parga, Rhodos, Skiathos, 
Teneriffa, Thassos (Grek-
land), Turkiet (Antalya, 
Bodrum, Gazipaza)

1 3 .  S U N D S V A L L
Sommar 2019: 
Cypern, Mallorca
Vinter 2019/2020: 
Gran Canaria
Sommar 2020*: 
Kreta (Chania)

1 4 .  U M E Å
Sommar 2019: 
Mallorca, Rhodos
Vinter 2019/2020: 
Gran Canaria
Sommar 2020*: 
Rhodos

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

1 6 .  V Ä X J Ö
Sommar 2019: 
Cypern, Kroatien, 
Mallorca
Vinter 2019/2020: 
Gran Canaria, Teneriffa
Sommar 2020*: 
Cypern, Mallorca

1 7 .  Ö R E B R O
Sommar 2019: 
Cypern, Mallorca, 
Kreta (Chania), Kroatien, 
Rhodos
Vinter 2019/2020: 
Gran Canaria,  
Thailand (Phuket)
Sommar 2020*: 
Cypern, Mallorca, Rho-
dos, Turkiet (Antalya)

1 8 .  Ö S T E R S U N D
Sommar 2019: 
Mallorca, Turkiet (Antalya)
Vinter 2019/2020: 
Gran Canaria

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

SNABBASTE VÄGEN 
TILL SOLEN

N Ä S T A  N U M M E R  AV  V I N G S  V Ä R L D  KO M M E R  I  J A N U A R I  2 0 2 0 .
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risk för hepatit!

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

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



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

GLÖM INTE 
DOM HÄR

FLER ÄN DU  
SOM ÄR VÄRD 
LITE EXTRA?   

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!



Ving.se
Mer inspirerande läsning från 
Vings värld hittar du på Ving.se. 
Där finns allt från resereportage 
och resmålsguider till bilder, 
filmer och massor av hotellinfor-
mation. Dessutom kan du läsa 
gästernas egna betyg, chatta med 
våra reserådgivare och självklart 
boka din resa. 

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

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

Telefon 
0771-995 995




