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76 sidor reseinspiration # 1:2020

Vings värld

Nya barnprogram 
med Lollo & Bernie

10 ÅR AV NOSTALGISK TILLBAKABLICK10 ÅR AV NOSTALGISK TILLBAKABLICK
KRETA
STOR GUIDE TILL EN AV  STOR GUIDE TILL EN AV  
VÅRA GREKISKA FAVORITERVÅRA GREKISKA FAVORITER

LUFTENS HJÄLTAR
ETT DYGN MED KABINPERSONALEN  ETT DYGN MED KABINPERSONALEN  

PÅ SUNCLASSPÅ SUNCLASS



Innehåll
28

05 AKTUELLT HOS VING  
 Läs mer om vad som händer på Ving.

07  VINGS VÄRLD 10 ÅR      
 En nostalgisk resa genom  

21 nummer.

17 ROOMSERVICE      
Härliga hotell i Turkiet, Dubai  
och på Mauritius.

18  DEN LEENDE HOTELL
DIREKTÖREN      
Themis Kriara styr sitt hotell  
med kärlek. 

21  MED PASSION FÖR MILJÖN    
På Sunwing Kallithea Beach är 
hållbarhetsarbete en hjärtesak. 

24 VINGS HÅLLBARHETSRESA      
Så jobbar vi vidare mot att bli helt 
klimatneutrala.

27 HIT & DIT 
 Nya flygplatshotell, ljuvliga dofter  

i Airshoppen och varför inte lägga 
nästa konferens utomlands?

28  BAKOM KULISSERNA MED 
LOLLO & BERNIE  

 Inspelning av maskotarnas nya 
barnprogram på Rhodos. 

32  MED TÅG TILL ALPERNA  
Stor succé för Vings första  
tågsemester.  

37  AKTIV SEMESTER  
Förutsättningarna för att röra  
på sig under semestern har  
aldrig varit större.

40  SVERIGES EMMATCHER  
I DUBLIN ELLER INLINES  
I AMSTERDAM?

 Våren och sommarens små och stora 
evenemang i 5 storstäder.

45  KOS BÄSTA HOTELL?       
 Familjehotellet som går hem  

både hos gästerna och hos  
Vings personal.

47  DIN GUIDE TILL KRETA   
Vi går igenom resmål för resmål för  
att se vilket som passar just dig. 

53  NU BLIR APPEN  
ÄNNU BÄTTRE! 
Nya funktioner i appen,  
i samarbete med våra kunder.

54  MÖT PETTER STORDALEN      
Jordgubbsförsäljaren och hotellkungen 
som blev Vingägare.

56  LUFTENS HJÄLTAR  
– SUNCLASS AIRLINES  
Ett dygn tillsammans med världens 
bästa kabinpersonal. 

62  SÅ FÅR DU SEMESTER
KASSAN ATT RÄCKA LÄNGRE      

 Smarta tips som gör att du kan unna 
dig ännu mer under din semester.

64 SEMESTER TILL HAVS      
Globetrotters VD delar med sig  
av sina bästa tips. 

68  ALLTID HOS VING      
 Läs mer om våra olika resmål  

och hotellkoncept.
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76 sidor reseinspiration # 1:2020

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

Vings värld

Nya barnprogram 
med Lollo & Bernie

10 ÅR AV NOSTALGISK TILLBAKABLICK10 ÅR AV NOSTALGISK TILLBAKABLICKKRETA
STOR GUIDE TILL EN AV  STOR GUIDE TILL EN AV  
VÅRA GREKISKA FAVORITERVÅRA GREKISKA FAVORITER

LUFTENS HJÄLTAR
ETT DYGN MED KABINPERSONALEN  ETT DYGN MED KABINPERSONALEN  

PÅ SUNCLASSPÅ SUNCLASS

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

I  VINGS VÄRLD
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VINGS VÄRLD

Det undgick väl knappast någon att oktober blev den mest 
stormiga månaden i Vings över 60-åriga historia. Jag har 
under mina 35 år i företaget i alla fall aldrig varit med om 
något liknande. Visst har vi upplevt kriser förut, som till 
exempel askmolnet för ett antal år sedan, men ingen 
existentiell kris som denna. Det kändes så grymt orättvist 
att vårt fina företag med alla våra lojala kunder skulle 
riskera att dras med i moderbolagets konkurs. 

NI VET VA D MAN BRUKAR SÄGA: ”I nöden prövas vännen”.  
Och vilka vänner vi har! Det stöd ni visade oss under den 
svåraste tiden glömmer vi aldrig. Våra sociala medier, 
mejlkorgar och telefonlinjer fullkomligen svämmade över 
av drygt en miljon (!) uppmuntrande tillrop och lyck-
önskningar. Det gör oss både tacksamma och ödmjuka.

J AG V I L L O C K S Å PA S S A PÅ  att tacka alla fantastiska med-
arbetare och samarbetspartners som jobbade mer eller 
mindre dygnet runt i flera veckor. Era insatser visade 
verkligen att det där med ”Ving-andan” inte bara är  
något vi snackar om internt.

V I Ä R VÄ L D I GT G L A DA  över våra nya, nordiska ägare med 
Petter Stordalen i spetsen. De har gett oss mycket stöd 
och uppmuntran nu i början och drivs av en verklig vilja 
att utveckla Ving och våra kunderbjudanden vidare.  
Allt speciellt anpassat för våra nordiska kunder och deras 
önskemål om en perfekt semesterupplevelse. Självklart 
kommer vi också fortsätta vårt hållbarhetsarbete med 
visionen att bli helt klimatneutrala.

S A M T I D I GT S O M V I N U B L I C K A R  framåt gör vi i detta nummer 
av Vings värld en återblick. Vårt inspirationsmagasin som 
går ut till över 70.000 kunder fyller nämligen 10 år! Det 
firar vi genom att bjuda på små och stora minnen från de 
21 nummer som kommit ut hittills. Trevlig läsning!

EU Ecolabel : PL/028/005

Använt papper bör samlas in 
och återvinnas.

Mot en ljus framtidMot en ljus framtid
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NYA SHOWER  NYA SHOWER  
PÅ SUNWINGPÅ SUNWING
Till sommaren kommer det tre nya 
shower till Sunwing. För våra yngsta 
gäster erbjuder vi Lollo & Bernie  
– Bedtime Story. Familjemusikalen 
Cinderella är en modern version av 
den klassiska sagan om Askungen, 
och In the Name of Love under-
håller hela familjen med allt från 
skandinaviska låtar till världs- 
berömda DJ-hits.

YOGA PÅ 
KAP VERDE
Följ med Shay Peretz till Kap Verde 
i slutet av mars för en vårvecka i 
balans. Yoga står på programmet 
varje dag, men det finns också 
gott om tid för egna utflykter och 
aktiviteter. Snorkla och dyk i kris-
tallklart vatten, segla längs kusten 
eller ägna dig åt kite-, vind- eller 
brädsurfing under den pålitliga 
solen. Kap Verde är perfekt för en 
aktiv semester!

AKTUELLT HOS AKTUELLT HOS VING

Vill du upptäcka mer av ett land? Nu kan du boka tågpass i utvalda europeis-
ka länder. Det innebär att du tar flyget ner, bor på förbokade hotell och reser 
runt i landet med tåg, innan flyget går hem till Sverige igen. Som vanligt är 
alla våra flygresor klimatkompenserade. Läs mer på Ving.se/tagresor.

NYHET! Kombinera flyg 
och tåg under din semester

Lollo & 
Bernies
instagramfilter
Känner du någon som älskar  
Lollo & Bernie? Nu kan alla känna  
sig som våra favoritmaskotar med 
deras filter på Instagram. Testa det 
gärna tillsammans! Hur du gör för  
att använda filtret kan du läsa på 
Ving.se/instagramfilter/lollo-bernie.

Delta i utmanande träningspass 
med Anna Lindberg och Leila 
Söderholm under vårens härligaste 
resa. Dessutom blir det inspirerande 
föreläsningar och matlagning med 
tv-kocken Jessica Frej och världs-
mästaren i sushi, Pontus Johansson. 
Gillar du att röra på dig, äta gott 
och umgås i ett stort härligt gäng  
är det här resan för dig!

MAT- OCH MAT- OCH 
TRÄNINGSRESA TRÄNINGSRESA 
TILL MALLORCATILL MALLORCA

Spännande träningsresor, Instagram-filter med Lollo & Bernie och nytt namn 
på flygbolaget. I Vings värld händer det hela tiden något nytt – här är några exempel.



Soul Matters

Feel the Soul 
of the Islands

We are passionate about taking care of you. 
Because true passion and warmth create the perfect 
environment to make your stay become an experience 
of well-being. This is the world of Meliá Hotels & 
Resorts. 

In the Cannary Islands, a world where everything has 
soul, where the positive energy and the small details 
that we take care of each day, make things different.

Welcome to the beachfront hotels Meliá Tamarindos, 
Gran Canaria, and to Meliá Fuerteventura

Meliá Tamarindos

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

�ings a�  
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 fl yget, boka till-
val och förbeställa taxfree. För att 
ladda ner appen söker du på Ving 
i App Store eller Google Play. 

�ociala medie

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. 

	elefo� 
0771-995 995

84 sidor reseinspiration #2:2018

TRÄNINGSRESOR 

�i� abo�
GRADVALL BESÖKER

SAIGON
PÅ RUNDRESA I

SÅ FUNKAR DET !

�frik�
– mycket mer än du tror

Omslag_utsida 434x275.indd   1 2018-06-08   13:30

Ving.se
På Ving.se hittar du alltid 
våra bästa priser. Dessutom 
fi nns reseguider, bilder, fi l-
mer och massor av informa-
tion om alla våra hotell och 
resmål. Missa inte heller 
gästernas egna betyg och 
restips. Du kan också chatta 
med våra reserådgivare. 

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

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

Butik
Sveavägen 8, Stockholm

Telefon 
0771-995 995

76 sidor reseinspiration #1:2016

JAN GRADVALL: 

MED BARN
I LONDON

VING 60 ÅR
�tort jubileumsnu� e�

BOBO KARLSSONS 

RIO DE JANEIRO

�unwing �andy  ay  eac�
VINGS POPULÄRASTE FAMILJEHOTELL 

FRUKOST 
à la �. .�.

�emester med

SUNWING-
FÖRÄLDRAR

NYTT FAMILJEHOTELL I

�roatie�

TEEN LOUNGE

stora bar�

Omslag_utsida_Ving_jan 2016.indd   5 17/12/15   08:36

Ving.se
På Ving.se hittar du alltid 
våra bästa priser. Dessutom 
fi nns reseguider, bilder, 
fi lmer och massor av infor-
mation om alla våra hotell 
och resmål. Missa inte heller 
gästernas egna betyg och 
restips. Du kan också chatta 
med våra reserådgivare. 

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

Smartphones 
Vill du boka och betala din 
resa direkt i mobilen kan du 
ladda ner vår smartphone-
app Ving Charterbokning. 
Har du redan bokat en resa 
rekommenderar vi appen 
Ving på resan, med massor av 
praktisk information till 
semestern. Du hittar båda i 
App Store och på Google Play.

Butik
Sveavägen 8, Stockholm

Telefon 
0771-995 995

76 sidor reseinspiration #2:2015

SUNPRIME
�emester för vuxn�

GRADVALLS GUIDE TILL 

ROCKENS 
LONDON

BOBO KARLSSONS 

HAMBURG 

THAILAND
7 vägar till paradise 

KARIBIEN 
eceptspecial : 

KANARIEÖARNAS BÄSTA HOTELL TRÄNINGSTIPS PÅ KRYSSNING I GALAPAGOS • •
�essuto�: 

 NEW 
 YORK

 9  oumbärliga  

TIPS 

Omslag_utsida_Ving.indd   1 23/06/15   15:03

76 SIDOR RESEINSPIRATION. NR 2/2012.

VINGS VÄRLDVINGS VÄRLDVINGS VÄRLDVINGS VÄRLDVINGS VÄRLDVINGS VÄRLDVINGS VÄRLDVINGS VÄRLDVINGS VÄRLDVINGS VÄRLDVINGS VÄRLDVINGS VÄRLD

KARIBIENKARIBIENKARIBIEN
SPECIALSPECIALSPECIAL

PUNTA CANA | MEXIKO | ARUBA 
JAMAICA | ST MARTIN | CURAÇAO | KUBA

Vinn en resa till

KAP VERDE

NEW 
YORK

ENLIGT 
SUSANNE 

LJUNG

STOR GUIDE TILL

PHUKET

Bobo Karlssons 
älskade 

LISSABON
Premier League
Upplev världens bästa 
fotboll på plats

|  SANTA CRUZ PÅ TENERIFFA  |  TIDSFÖRDRIV PÅ LÅNGRESAN  |  VILSE I ISTANBUL  |  GALLERI: SPA & WELLNESS  |  KAP VERDE  |  
VECKANS GLOBETROTTER  |  BOKTIPS RESE LITTERATUR  |  NYRENOVERAT SUNWING PÅ GRAN CANARIA  |  HAWAII  |  SEYCHELLERNA  |  

FORTSÄTT RESAN PÅ NÄTET!

441 428
TRYCKSAK

VING I DIN SMART PHONE 
& SURFPLATTA
Vings värld fi nns också att ladda 
ner gratis för dig med surfplatta. 
Och vill du drömma dig bort, 
söka, boka och betala din resa 
direkt i mobilen – ladda hem vår 
smartphone-applikation Ving 
Charterbokning. Och så har bar-
nen sin egen iPhone-app, Lollo 
& Bernies lekis. Du hittar den i 
App Store.

VING.SE
På Ving.se hittar du alltid våra 
bästa priser. Dessutom fi nns 
reseguider, bilder, fi lmer och 
massor av information om alla 
våra hotell och resmål. Missa inte 
heller gästernas egna betyg och 
restips. Välkommen in på Ving.se

VING PÅ FACEBOOK 
& TWITTER
På Facebook möter du andra rese-
intresserade människor från hela 
Sverige. Du kan också ta del av unika 
erbjudanden, tävlingar och nyheter 
från Vings värld. Gilla oss på 
facebook.com/vingresor och 
facebook.com/sunwingresort

Är du twittrare så missa inte 
våra fem twitter-fl öden. Här får 
du senaste nytt från Ving och kan 
kommentera och ställa frågor. Vill 
du resa billigt under den närmsta 
tiden följer du något av våra sista 
minuten-konton. Häng med på 
twitter.com/vingresor, twitter.com/
sistaminutenARN, twitter.com/
sistaminutenGOT, twitter.com/sis-
taminutenMMA eller twitter.com/
sistaminutenCPH.

Omslag_nr2_12.indd   1 6/28/12   3:02 PM

Vings värld
60 SIDOR RESEINSPIRATION. NR1 2010.

3 SKÖNA BILUTFLYKTER /  RÅD & TIPS: ATT RESA MED BARN  /  NICLAS WAHLGREN I VINGS VÄRLD  /  
GÄSTERNAS RESTIPS: STORSTAD  /  VINTERNS SPÄNNANDE TAXFREE-NYHETER  /  FLYGARNAS FAVORITER

GalleriGalleriPOOL POSITION

HOTELLEN SOM 
ÄLSKAR BARN

DET NYA CYPERN
En klassiker i ny tappning

MEDELHAVSMAT
Kärlek, vitlök och olivolja

OM VÄGGAR 
KUNDE TALA
5 hotell med en historia

ANN SÖDERLUND
Dagbok från Kretasemestern

Vinn en resa för 20.000:-

På Ving.se hittar du alltid 
våra bästa priser och mycket mer:
HOTELL – botanisera bland hela vårt hotellutbud. 
LÅGPRISKALENDER – hitta den billigaste resan. 
FILMER – se Vings resmål med egna ögon. 
RESEGUIDER – lär dig allt om resmålet. 
BILGUIDER – planera den perfekta utfl ykten.
CHATT – ställ dina frågor direkt till våra reseexperter.
GÄSTERNAS RESTIPS – inspireras av andra gästers berättelser.
GÄSTERNAS BETYG – se vad andra tyckte om hotell och resmål.

OMSLAG utsida.indd   1 09-12-11   11.23.04

Vings värld
60 SIDOR RESEINSPIRATION. NR 2/2010.

TÄVLA OCH VINN EN LYXSEMESTER I TURKIET  /  LÄR DIG LAGA MEZE  /  GÄSTERNAS RESTIPS: PARSEMESTER  /

  SAGOLIKA STRÄNDER  /  HOTELLPROFFSENS FAVORITBOENDE  /  FOTBOLLS-VM PÅ SUNWING  /  ROUTE 66

SRI LANKA
Årets comeback!

Bröllopsresan
EN BRA START PÅ ÄKTENSKAPET

MALLORCA
Guide till öns bästa gömställen

TURKIETS 
NYA STIL

Alexandra Pascalidous

KRETA

NYTT MAGASIN 
FRÅN VING!

På Ving.se hittar du alltid 

våra bästa priser och mycket mer:

HOTELL – botanisera bland hela vårt hotellutbud. 

LÅGPRISKALENDER – hitta den billigaste resan. 

FILMER – se Vings resmål med egna ögon. 

RESEGUIDER – lär dig allt om resmålet. 

BILGUIDER – planera den perfekta utfl ykten.

CHATT – ställ dina frågor direkt till våra reseexperter.

GÄSTERNAS RESTIPS – inspireras av andra gästers berättelser.

GÄSTERNAS BETYG – se vad andra tyckte om hotell och resmål.

CITYSEMESTERN
5 annorlunda tips till

OMSLAG utsida.indd   1

10-03-05   09.23.27

VING.SE
På Ving.se hittar du alltid våra bästa priser. Dessutom fi nns reseguider, bilder, fi lmer och massor av informa-tion om alla våra hotell och resmål. Missa inte våra bloggar samt gäster-nas egna betyg och restips. Välkom-men in på Ving.se 

VING PÅ FACEBOOK På Facebook möter du andra rese-intresserade människor från hela Sverige. Du kan också ta del av unika erbjudanden, tävlingar och nyheter från Vings värld. Bli medlem på facebook.com/vingresor ochfacebook.com/sunwingresort

TWITTER
På Twitter får du senaste nytt från Ving, och du kan även delta i diskussionen ge-nom att kommentera eller ställa frågor. Följ oss på twitter.com/vingresor

Fortsätt resan på nätet

Vings värld
60 SIDOR RESEINSPIRATION. NR 3/2010.

STOR FOTOTÄVLING  /  GOLF PÅ GRAN CANARIA  /  EXTRAVAGANTA HOTELLRUM  /  NYTT SUNWING I EGYPTEN 

SOMMELIERN SOM VÄLJER VINGS VINER  /  GÄSTERNAS RESTIPS  /  TAXFREE-NYHETER

GRAN CANARIA FÖR VUXNA

NYTT 
MAGASIN 

FRÅN 
VING!

NILENKRYSSNING SOL, SAND OCH EGYPTOLOGI

Italienska Alperna 
BUDGETSEMESTER– så prispressar du semesterresan

Ola Lindholm testar Sunwing Resort

5 ANNORLUNDA SHOPPING-UPPLEVELSER

OMSLAG Utsida.indd   1
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Vings värld
76 SIDOR RESEINSPIRATION. NR 1/2011.

RUM MED UTSIKT  /  POPULÄRA PEKING  /  VÄRLDSARV DU INTE FÅR MISSA  /  KENYA  /  WEEKEND PÅ MALTA
SÅ PLANERAR DU INFÖR RESAN  /  GUIDERNAS SMULTRONSTÄLLEN  /  NYTT SUNPRIME PÅ MALLORCA  

TURKISKA BODRUM
 – lyxig nyhet i Vings värld

DJERBA, TUNISIEN
– på andra sidan Medelhavet

Bakom kulisserna 
med Maria Montazami

STORSTADSSPECIAL
5 läsare berättar om sina cityresor

VINN EN RESA VÄRD 15.000:-

Allt du behöver veta om All Inclusive
Gry Forssell på Rhodos – sol, bad & radioskugga

Vings showskola
Nyfi ken på: Lollo & Bernie 

TEMA FAMILJ

Fortsätt resan på nätet!

VINGS 
VÄRLD

– NU ÄVEN SOM IPAD-APP!

VING.SE
På Ving.se hittar du alltid våra bästa 
priser. Dessutom fi nns reseguider, 
bilder, fi lmer och massor av informa-
tion om alla våra hotell och resmål. 
Missa inte heller gästernas egna betyg 
och restips. 
Välkommen in på Ving.se 

VING PÅ FACEBOOK 
På Facebook möter du andra rese-
intresserade människor från hela 
Sverige. Du kan också ta del av unika 
erbjudanden, tävlingar och nyheter 
från Vings värld. Bli medlem på 
facebook.com/vingresor och
facebook.com/sunwingresort

TWITTER
På Twitter får du senaste nytt från Ving, 
och du kan även delta i diskussionen ge-
nom att kommentera eller ställa frågor. 
Följ oss på twitter.com/vingresor

Ving.se – Bästa resesajt 2010
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76 SIDOR RESEINSPIRATION. NR 2/2011.

THAILAND-
SPECIAL

En kompott av giftermål, hotell och Jens Assur

Följ med till Egypten, 
ett historiskt badparadis

KENYA
BLAND LEJONRUMPOR 
OCH VITA STRÄNDER

C/O TENERIFFA
SÅ ÄR DET ATT BO 
& JOBBA UTOMLANDS

Vings värld

4 STORSTADSBUBBLARE  /  KUBA – EN TIDSRESA  /  NYTT SUNPRIME PÅ MALLORCA  /  KRYSSA PÅ OLIKA SÄTT
 TESS MERKEL PÅ SUNWING  /  5 GRÖNA GOLFTIPS  /  VING TRÄNAR MED SATS

Fortsätt resan på nätet!

PSST! DU VET VÄL ATT DU 
KAN BOKA DIN CHARTERRESA I 

VINGS SMARTPHONE-APP?

VING.SE
På Ving.se hittar du alltid våra bästa 
priser. Dessutom fi nns reseguider, 
bilder, fi lmer och massor av informa-
tion om alla våra hotell och resmål. 
Missa inte heller gästernas egna betyg 
och restips. 
Välkommen in på Ving.se 

VING PÅ FACEBOOK 
På Facebook möter du andra rese-
intresserade människor från hela 
Sverige. Du kan också ta del av unika 
erbjudanden, tävlingar och nyheter 
från Vings värld. Bli medlem på 
facebook.com/vingresor och
facebook.com/sunwingresort

TWITTER
Här får du senaste nytt från Ving. Du 
kan även kommentera och ställa frågor. 
Följ oss på twitter.com/vingresor

LÄSPLATTA
Vings värld fi nns också att ladda ner 
gratis för dig med läsplatta.

VINGS SMARTPHONE-APP?

Maria Montazamis 
 bästa kärleksknep

Stort bildgalleri 
från Maldiverna

01_Omslag_Utsida.indd   1 6/30/11   2:27 PM

76 SIDOR RESEINSPIRATION. NR 1/2012.

Vings värld

RESA MED TRILLINGAR  /  DELIKATESSER FRÅN HELA VÄRLDEN  /  GALLERI: VÄRLDENS DÖRRAR

 FOTOSKOLAN: TA BÄTTRE SEMESTERBILDER  / PÅ UPPTÄCKTSFÄRD I MARMARIS  /  EN DAG MED LOLLO & BERNIE

REKORDSOMMAR!MASSOR AV NYHETER 2012

PSST! DU VET VÄL ATT DU KAN BOKA DIN CHARTERRESA I VINGS SMARTPHONE-APP?

TÄVLING!

Vinn en resa till Turkiet

TURKIET I FOKUS Svenskarnas nya favoritresmålBARCELONA & FLORENS Två sköna citybreaks

OCEAN BEACH CLUB – lyx för barnfamiljen

KOS, KALYMNOS & TELENDOS
Tre grekiska öar värda en omväg

Fortsätt resan på nätet!VING.SE
På Ving.se hittar du alltid våra bästa priser. 
Dessutom fi nns reseguider, bilder, fi lmer 
och massor av information om alla våra ho-
tell och resmål. Missa inte heller gästernas 
egna betyg och restips. Välkommen in på Ving.se  

VING PÅ FACEBOOK & TWITTERPå Facebook möter du andra reseintres-
serade människor från hela Sverige. Du kan 
också ta del av unika erbjudanden, tävlingar 

och nyheter från Vings värld. Gilla oss på facebook.com/vingresor 
och facebook.com/sunwingresortÄr du twittrare så missa inte våra fem 

twitter-fl öden. Här får du senaste nytt från 
Ving och kan kommentera och ställa frågor. 
Vill du resa billigt under den närmsta tiden 
följer du något av våra sista minuten-kon-
ton. Häng med på twitter.com/vingresor, 
twitter.com/sistaminutenARN, twitter.
com/sistaminutenGOT, twitter.com/

sistaminutenMMA eller twitter.com/
sistaminutenCPH.

VING I DIN SMARTPHONE & SURFPLATTAVings värld fi nns också att ladda ner gratis 
för dig med surfplatta. Och vill du drömma 
dig bort, söka, boka och betala din resa 
direkt i mobilen – ladda hem vår smartpho-
ne-applikation Ving Charterbokning. Och 
så har barnen sin egen iPhone-app, Lollo & 
Bernies lekis. Du hittar den i App Store.
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76 SIDOR RESEINSPIRATION. NR 1/2013.Vings värld

SUNE I GREKLAND / GASTRONOMI À LA SUNPRIME / 5 TIPS FÖR EN AKTIV SEMESTER / GALLERI: STORSTÄDER / 

LOLLO & BERNIES WEBBSHOP / OMBORD PÅ EN FLYGNING / NYBYGGT I SANDY BAY / 2 NYA SUNPRIME

VINGS NYA 

HJÄRTA
HISTORIEN OM DET NYA UTSEENDET

Ving.se
På Ving.se hittar du 

alltid våra bästa priser. 

Dessutom fi nns resegui-

der, bilder, fi lmer och 

massor av information 

om alla våra hotell och 

resmål. Missa inte heller 

gästernas egna betyg och 

restips. 

Sociala medier

Häng med oss på Face-

book, Twitter, Youtube 

och Instagram! Där möter 

du andra ressugna männ-

iskor från hela Sverige. Du 

kan också ta del av unika 

erbjudanden, tävlingar 

och nyheter från Vings 

värld. 

facebook.com/vingresor

facebook.com/sunwingresort

twitter.com/vingresor

instagram.com/vingresor

youtube.com/ving

Smartphones 

& surfplattor

Vings värld fi nns även 

att ladda ner gratis till 

din surf platta. Och vill 

du hitta, boka och betala 

din resa direkt i mobilen 

kan du ladda ner vår 

smartphone-app Ving 

Charterbokning. Du hittar 

dem i iTunes AppStore 

och på Google Play.

Våra butiker

Stockholm: 

Sveavägen 8

Göteborg: 

Norra Hamngatan 18

Malmö: 

Gustav Adolfs Torg 45

Telefon 
0771-995 995

TÄVLA &
 VINN RESOR! 

VI TESTAR 

Sunwing 

Waterworld

BOBO KARLSSON OM

MIAMI

Vilken 

RESTYP 
är du?

Trendigt i Turkiet 
– BESÖK VÅRT MODERNASTE 

FAMILJEHOTELL

KROATIENS 

EGEN RIVIERA

SÅ RESER 

DU BILLIGT
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76 SIDOR RESEINSPIRATION. NR 2/2013.

Vings värld

SUNWING FAÑABÉ BEACH / NY TRENDSPANING: SEMESTERRAPPORTEN  /DISNEYLAND PARIS / MUSIKTIPS TILL RESAN
MATSPECIAL: USA / GALLERI: POOLACCESS / THAILANDS TRADITIONER / PRYLSVEP: RESEPRYLAR

Ving.se
På Ving.se hittar du 
alltid våra bästa priser. 
Dessutom fi nns resegui-
der, bilder, fi lmer och 
massor av information 
om alla våra hotell och 
resmål. Missa inte heller 
gästernas egna betyg och 
restips. 

Sociala medier
Häng med oss på Face-
book, Twitter, Youtube 
och Instagram! Där möter 
du andra ressugna männ-
iskor från hela Sverige. Du 
kan också ta del av unika 
erbjudanden, tävlingar 
och nyheter från Vings 
värld. 

facebook.com/vingresor
facebook.com/sunwingresort
twitter.com/vingresor
instagram.com/vingresor
youtube.com/ving

Smartphones 
& surfplattor
Vings värld fi nns även 
att ladda ner gratis till 
din surf platta. Och vill 
du hitta, boka och betala 
din resa direkt i mobilen 
kan du ladda ner vår 
smartphone-app Ving 
Charterbokning. Du hittar 
dem i iTunes AppStore 
och på Google Play.

Våra butiker
Stockholm: 
Sveavägen 8
Göteborg: 
Norra Hamngatan 18
Malmö: 
Gustav Adolfs Torg 45

Telefon 
0771-995 995

441 428
TRYCKSAKPEFC/02-31-162

 JAMAICA 
Fyra nyanser av Karibien

JAMAICA 
KUBA • ARUBA • CURAÇAO

 
Världens häftigaste
SEVÄRDHETER 
MARTINA HAAG
på Gran Canaria

Studiebesök hos
TOTTENHAM HOTSPUR

STORSTAD 
MED BAD

TÄVLA & 
VINN EN RESA

Omslag.indd   1 6/28/13   1:40 PM

Ving.se
På Ving.se hittar du alltid 
våra bästa priser. Dess-
utom fi nns rese guider, 
bilder, fi lmer och massor 
av information om alla 
våra hotell och resmål. 
Missa inte heller gästernas 
egna betyg och restips. 

Sociala medier
Häng med oss på Facebook, 
Twitter, Youtube och Insta-
gram! Där möter du andra 
ressugna människor från 
hela Sverige. Du kan också 
ta del av unika erbjudan-
den, tävlingar och nyheter 
från Vings värld. 

facebook.com/vingresor
facebook.com/sunwingresort
twitter.com/vingresor
instagram.com/vingresor
youtube.com/ving

Smartphones 
& surfplattor
Vings värld fi nns även att 
ladda ner gratis till din 
surf platta. Och vill du hitta, 
boka och betala din resa 
direkt i mobilen kan du 
ladda ner vår smartphone-
app Ving Charterbokning. 
Du hittar dem i iTunes 
AppStore och på Google 
Play.

Våra butiker
Stockholm: 
Sveavägen 8
Göteborg: 
Norra Hamngatan 18
Malmö: 
Gustav Adolfs Torg 45

Telefon 
0771-995 995

Smartphones 
& surfplattor

BERÄTTA
VAD DU TYCKER!

Vad vill du läsa mer om i Vings värld? 
För att göra vårt magasin ännu bättre 
vill vi veta vad just du tycker. 
 Skicka in dina synpunkter, ris och 
ros, till VingsVarld@ving.se. Tio av 
er som hört av er senast den 31/10 
belönas med en liten present!

BARNENS BARCELONA  |  LAS PALMAS PÅ 12 TIMMAR  |  ORLANDOS NÖJESPARKER  |  ST MARTIN ELLER ST MAARTEN?
TRIATHLON PÅ MALLORCA  |  FRANSKA DELIKATESSER  |  VINGS RUNDRESOR  |  THAILANDS TRADITIONER

KARIBIEN
Stor guide till

Jan Gradvalls

TEL AVIV 

LÅNGT IFRÅN LAGOM

Kockarnas bästa

TAPAS-
RECEPT

ENLIGT BOBO KARLSSON

Vings värld
7 6  S I D O R  R E S E I N S P I R A T I O N   # 2 : 2 0 1 4
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Ving.se
På Ving.se hittar du alltid 
våra bästa priser. Dess-
utom fi nns reseguider, 
bilder, fi lmer och massor 
av information om alla 
våra hotell och resmål. 
Missa inte heller gästernas 
egna betyg och restips. Du 
kan också chatta med våra 
reserådgivare. 

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

Smartphones 
Vill du boka och betala din 
resa direkt i mobilen kan du 
ladda ner vår smartphone-
app Ving Charterbokning. 
Har du redan bokat en resa 
rekommenderar vi appen 
”Ving på resan”, med mas-
sor av praktisk information 
till semestern. Du hittar 
båda i App Store och på 
Google Play.

Butik
Sveavägen 8, Stockholm

Telefon 
0771-995 995

7 6  S I D O R  R E S E I N S P I R A T I O N  # 1 : 2 0 1 5

BOBO KARLSSONS 

MADRID

skäl att älsk� 
KROATIEN10

THASSOS 
�rekernas egen semester��rekernas egen semester�

GRADVALL ÅKER TILL 

NEW YORK 
med bar


	UNWING-
SPECIAL

�ecept på 
	unwings desserte�
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�ing.se
Mer inspirerande läsning 

från Vings värld hittar du 

på Ving.se. Där fi nns allt 

från resereportage och 

resmålsguider till bilder, 

fi lmer och massor av ho tell-

information. Dessutom kan 

du läsa gästernas egna betyg 

och chatta med våra rese-

rådgivare. 

Sociala medie�
Följ oss gärna på Facebook, 

Twitter, YouTube och Insta-

gram. Där möter du andra 

ressugna människor från 

hela Sverige. Du kan ock så 

ta del av unika er bjudanden, 

tävlingar och nyheter från 

Vings värld. 

martphones 
Vill du boka och betala din 

resa direkt i mobilen kan du 

ladda ner vår app. Dessutom 

får du tips och kan navigera 

både till ditt hotell, restau-

ranger och sevärdheter när 

du är på semester, med hjälp 

av kartan. Du ser även tider 

för fl yg och transfer. För 

att ladda hem appen söker 

du på Ving i App Store eller 

Google Play.

�utik
Sveavägen 8, Stockholm

�elefo� 

0771-995 995

76 sidor reseinspiration #2:2016

HAVANNAol, salsa o�  ciga� e�
�i�  en lyxres� 

� �  �uba�

� or guide � �  

FLORIDA

�exik�
PÅ BESÖK I PARADISET

Med � årvagn geno�

LISSABON

Omslag_utsida Ving.indd   1

22/06/16   12:38

�ing.se
Mer inspirerande läsning 
från Vings värld hittar du 
på Ving.se. Där fi nns allt 
från resereportage och 
resmålsguider till bilder, 
fi lmer och massor av ho tell-information. Dessutom kan du läsa gästernas egna betyg och chatta med våra rese-

rådgivare. 

Sociala medie�
Följ oss gärna på Facebook, Twitter, YouTube och Insta-gram. Där möter du andra 

ressugna människor från 
hela Sverige. Du kan ock så 
ta del av unika er bjudanden, tävlingar och nyheter från 
Vings värld. 

martphones 
Vill du boka och betala din 
resa direkt i mobilen kan du ladda ner vår app. Dessutom får du tips och kan navigera både till ditt hotell, restau-

ranger och sevärdheter när du är på semester, med hjälp av kartan. Du ser även tider för fl yg och transfer. För 
att ladda hem appen söker 
du på Ving i App Store eller Google Play.

�utik
Sveavägen 8, Stockholm

�elefo� 
0771-995 995

76 sidor reseinspiration #1:2017

�y�  resmål i Andalusie�
A ERIA

SEMESTER MED 
SMÅBARN

JAN GRADVALL RESER TILL �o�

��  
cyprio� � a 

kök� 

unwin�
�� ÅR!
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�ing.se
Mer inspirerande läsning 
från Vings värld hittar du 
på Ving.se. Där fi nns allt 
från resereportage och 
resmålsguider till bilder, 
fi lmer och massor av ho tell-
information. Dessutom kan 
du läsa gästernas egna betyg 
och chatta med våra rese-
rådgivare. 

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

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

�utik
Sveavägen 8, Stockholm

�elefo� 
0771-995 995

76 sidor reseinspiration #1:2017

�y�  resmål i Andalusie�
A ERIA

SEMESTER MED 

SMÅBARN

JAN GRADVALL RESER TILL 

�o�

��  
cyprio� � a 

kök� 

unwin�
�� ÅR!
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�ing.se
Mer inspirerande läsning från 
Vings värld hittar du på Ving.se. 
Där fi nns allt från resereportage 
och resmålsguider till bilder, 
fi lmer och massor av ho tell-
information. Dessutom kan du 
läsa gästernas egna betyg och 
chatta med våra rese rådgivare. 

�elefo� 
0771-995 995

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

�martphones 
Vill du boka och betala din resa 
direkt i mobilen kan du ladda 
ner vår app. Dessutom får du 
tips och kan navigera både till 
ditt hotell, restauranger och 
sevärdheter när du är på semes-
ter, med hjälp av kartan. Du ser 
även tider för fl yg och transfer. 
För att ladda hem appen söker 
du på Ving i App Store eller 
Google Play.

76 sidor reseinspiration #2:2017

�i� nams vackra� e vye	
PHU QUOC

DU ALDRIG GLÖMMER

SENTIDO – LYXHOTELL
SOM ÖVERRASKAR

• TENERIFFA
• GRAN CANARIA
• FUERTEVENTURA
�itta proff sens 

smultron� ä� e�
Krako�
EN POLSK PÄRLA

�är dig laga � aima�

�undreso	
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76 sidor reseinspiration #1:2019

COOK'S CLUB 

�lbanien
NY, PRISVÄRD MEDELHAVSFAVORIT

SUNWING CYPERN
EN SOLIG FAMILJEVECK A PÅ

NYA HOTELL FÖR EN 
NY GENERATION

HÅLLBART RESANDE
�ema:

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

�ings a�  
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 fl yget, boka till-
val och förbeställa taxfree. För att 
ladda ner appen söker du på Ving 
i App Store eller Google Play. 

 ociala medie�
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. 

�elefo� 
0771-995 995
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�ing.se
Mer inspirerande läsning från 

Vings värld hittar du på Ving.se. 

Där fi nns allt från resereportage 

och resmålsguider till bilder, 

fi lmer och massor av hotellinfor-

mation. Dessutom kan du läsa 

gästernas egna betyg, chatta med 

våra reserådgivare och självklart 

boka din resa. 

�ings a�  
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 fl yget, boka till-

val och förbeställa taxfree. För att 

ladda ner appen söker du på Ving 

i App Store eller Google Play. 

�ociala medie

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. 

	elefo� 
0771-995 995

84 sidor reseinspiration #1:2018

VÄRLDENS VACKRASTE         KUST?�ontenegro

SKIPPA KÖTTET
Ny vegetarisk meny på O.B.C.

TOKYO
TOLV TIPS FRÅN 

MITT I MEDELHAVET
�alta
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Ving.se
På Ving.se hittar du 

alltid våra bästa priser. 

Dessutom fi nns rese-

guider, bilder, fi lmer och 

massor av information 

om alla våra hotell och 

resmål. Missa inte heller 

gästernas egna betyg och 

restips. 

Sociala medier

Häng med oss på Face-

book, Twitter, Youtube 

och Instagram! Där möter 

du andra ressugna männ-

iskor från hela Sverige. Du 

kan också ta del av unika 

erbjudanden, tävlingar 

och nyheter från Vings 

värld. 

facebook.com/vingresor

facebook.com/sunwingresort

twitter.com/vingresor

instagram.com/vingresor

youtube.com/ving

Smartphones 

& surfplattor

Vings värld fi nns även 

att ladda ner gratis till 

din surf platta. Och vill 

du hitta, boka och betala 

din resa direkt i mobilen 

kan du ladda ner vår 

smartphone-app Ving 

Charterbokning. Du hittar 

dem i iTunes AppStore 

och på Google Play.

Våra butiker

Stockholm: 

Sveavägen 8

Göteborg: 

Norra Hamngatan 18

Malmö: 

Gustav Adolfs Torg 45

Telefon 
0771-995 995

441 428
TRYCKSAK

PEFC/02-31-162

VINN EN RESA TILL GREKLAND  |  KRYSSNINGAR  |  THAILANDS TRADITIONER  |  7 KLASSISKA BADORTER

KOMBINATIONSRESOR  |  GALLERI: SMAKER  |  SUNPRIME-NYHETER  |  EN DAG MED LOLLO & BERNIE  |  3 NYA HOTELLKONCEPT

7 6  S I D O R  R E S E I N S P I R A T I O N   # 1 : 2 0 1 4

12 sidor 

GREKLAND

SPECIAL!

Vings värld
 Trendiga

IBIZA 

           HISTORIEN OM 

GIN      TONIC

Bobo Karlssons

BERLIN

10
resmål 

 på vita 

duken

Rom på 8 timmar

EXTRA:
Affisch med 

Lollo & Bernie 
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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

10 ÅR MED 
VINGS VÄRLD

Vårt inspirationsmagasin fyller 10 år! Det vill vi fira genom  
att göra en återblick. Vad har vi egentligen skrivit om 

genom åren? Bilder, reflektioner och kommentarer utlovas,  
i en sammanfattning av ett magasin som åtminstone ligger 

oss själva mycket varmt om hjärtat. Trevlig läsning!

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
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Vings värld
60 SIDOR RESEINSPIRATION. NR1 2010.

3 SKÖNA BILUTFLYKTER /  RÅD & TIPS: ATT RESA MED BARN  /  NICLAS WAHLGREN I VINGS VÄRLD  /  
GÄSTERNAS RESTIPS: STORSTAD  /  VINTERNS SPÄNNANDE TAXFREE-NYHETER  /  FLYGARNAS FAVORITER

GalleriGalleriPOOL POSITION

HOTELLEN SOM 
ÄLSKAR BARN

DET NYA CYPERN
En klassiker i ny tappning

MEDELHAVSMAT
Kärlek, vitlök och olivolja

OM VÄGGAR 
KUNDE TALA
5 hotell med en historia

ANN SÖDERLUND
Dagbok från Kretasemestern

Vinn en resa för 20.000:-

På Ving.se hittar du alltid 
våra bästa priser och mycket mer:
HOTELL – botanisera bland hela vårt hotellutbud. 
LÅGPRISKALENDER – hitta den billigaste resan. 
FILMER – se Vings resmål med egna ögon. 
RESEGUIDER – lär dig allt om resmålet. 
BILGUIDER – planera den perfekta utfl ykten.
CHATT – ställ dina frågor direkt till våra reseexperter.
GÄSTERNAS RESTIPS – inspireras av andra gästers berättelser.
GÄSTERNAS BETYG – se vad andra tyckte om hotell och resmål.

OMSLAG utsida.indd   1 09-12-11   11.23.04

Vings värld
60 SIDOR RESEINSPIRATION. NR 2/2010.

TÄVLA OCH VINN EN LYXSEMESTER I TURKIET  /  LÄR DIG LAGA MEZE  /  GÄSTERNAS RESTIPS: PARSEMESTER  /
  SAGOLIKA STRÄNDER  /  HOTELLPROFFSENS FAVORITBOENDE  /  FOTBOLLS-VM PÅ SUNWING  /  ROUTE 66

SRI LANKA
Årets comeback!

Bröllopsresan
EN BRA START PÅ ÄKTENSKAPET

MALLORCA
Guide till öns bästa gömställen

TURKIETS 
NYA STIL

Alexandra Pascalidous

KRETA

NYTT MAGASIN FRÅN VING!

På Ving.se hittar du alltid 
våra bästa priser och mycket mer:
HOTELL – botanisera bland hela vårt hotellutbud. 
LÅGPRISKALENDER – hitta den billigaste resan. 
FILMER – se Vings resmål med egna ögon. 
RESEGUIDER – lär dig allt om resmålet. 
BILGUIDER – planera den perfekta utfl ykten.
CHATT – ställ dina frågor direkt till våra reseexperter.
GÄSTERNAS RESTIPS – inspireras av andra gästers berättelser.
GÄSTERNAS BETYG – se vad andra tyckte om hotell och resmål.

CITYSEMESTERN
5 annorlunda tips till

OMSLAG utsida.indd   1 10-03-05   09.23.27

VING.SE
På Ving.se hittar du alltid våra bästa 
priser. Dessutom fi nns reseguider, 
bilder, fi lmer och massor av informa-
tion om alla våra hotell och resmål. 
Missa inte våra bloggar samt gäster-
nas egna betyg och restips. Välkom-
men in på Ving.se 

VING PÅ FACEBOOK 
På Facebook möter du andra rese-
intresserade människor från hela 
Sverige. Du kan också ta del av unika 
erbjudanden, tävlingar och nyheter 
från Vings värld. Bli medlem på 
facebook.com/vingresor och
facebook.com/sunwingresort

TWITTER
På Twitter får du senaste nytt från Ving, 
och du kan även delta i diskussionen ge-
nom att kommentera eller ställa frågor. 
Följ oss på twitter.com/vingresor

Fortsätt resan på nätet

Vings värld
60 SIDOR RESEINSPIRATION. NR 3/2010.

STOR FOTOTÄVLING  /  GOLF PÅ GRAN CANARIA  /  EXTRAVAGANTA HOTELLRUM  /  NYTT SUNWING I EGYPTEN 
SOMMELIERN SOM VÄLJER VINGS VINER  /  GÄSTERNAS RESTIPS  /  TAXFREE-NYHETER

GRAN CANARIA 
FÖR VUXNA

NYTT 

MAGASIN 

FRÅN 
VING!

NILENKRYSSNING
 SOL, SAND OCH EGYPTOLOGI

Italienska Alperna 

BUDGETSEMESTER
– så prispressar du semesterresan

Ola Lindholm testar 
Sunwing Resort

5 ANNORLUNDA 
SHOPPING-
UPPLEVELSER

OMSLAG Utsida.indd   1 10-07-01   09.23.08

Vings värld
76 SIDOR RESEINSPIRATION. NR 1/2011.

RUM MED UTSIKT  /  POPULÄRA PEKING  /  VÄRLDSARV DU INTE FÅR MISSA  /  KENYA  /  WEEKEND PÅ MALTA
SÅ PLANERAR DU INFÖR RESAN  /  GUIDERNAS SMULTRONSTÄLLEN  /  NYTT SUNPRIME PÅ MALLORCA  

TURKISKA BODRUM
 – lyxig nyhet i Vings värld

DJERBA, TUNISIEN
– på andra sidan Medelhavet

Bakom kulisserna 
med Maria Montazami

STORSTADSSPECIAL
5 läsare berättar om sina cityresor

VINN EN RESA VÄRD 15.000:-

Allt du behöver veta om All Inclusive
Gry Forssell på Rhodos – sol, bad & radioskugga

Vings showskola
Nyfi ken på: Lollo & Bernie 

TEMA FAMILJ

Fortsätt resan på nätet!

VINGS 
VÄRLD

– NU ÄVEN SOM IPAD-APP!

VING.SE
På Ving.se hittar du alltid våra bästa 
priser. Dessutom fi nns reseguider, 
bilder, fi lmer och massor av informa-
tion om alla våra hotell och resmål. 
Missa inte heller gästernas egna betyg 
och restips. 
Välkommen in på Ving.se 

VING PÅ FACEBOOK 
På Facebook möter du andra rese-
intresserade människor från hela 
Sverige. Du kan också ta del av unika 
erbjudanden, tävlingar och nyheter 
från Vings värld. Bli medlem på 
facebook.com/vingresor och
facebook.com/sunwingresort

TWITTER
På Twitter får du senaste nytt från Ving, 
och du kan även delta i diskussionen ge-
nom att kommentera eller ställa frågor. 
Följ oss på twitter.com/vingresor

Ving.se – Bästa resesajt 2010

OMSLAG Utsida.indd   1 12/21/10   8:59 AM

76 SIDOR RESEINSPIRATION. NR 2/2011.

THAILAND-
SPECIAL

En kompott av giftermål, hotell och Jens Assur

Följ med till Egypten, 
ett historiskt badparadis

KENYA
BLAND LEJONRUMPOR 
OCH VITA STRÄNDER

C/O TENERIFFA
SÅ ÄR DET ATT BO 
& JOBBA UTOMLANDS

Vings värld

4 STORSTADSBUBBLARE  /  KUBA – EN TIDSRESA  /  NYTT SUNPRIME PÅ MALLORCA  /  KRYSSA PÅ OLIKA SÄTT
 TESS MERKEL PÅ SUNWING  /  5 GRÖNA GOLFTIPS  /  VING TRÄNAR MED SATS

Fortsätt resan på nätet!

PSST! DU VET VÄL ATT DU 
KAN BOKA DIN CHARTERRESA I 

VINGS SMARTPHONE-APP?

VING.SE
På Ving.se hittar du alltid våra bästa 
priser. Dessutom fi nns reseguider, 
bilder, fi lmer och massor av informa-
tion om alla våra hotell och resmål. 
Missa inte heller gästernas egna betyg 
och restips. 
Välkommen in på Ving.se 

VING PÅ FACEBOOK 
På Facebook möter du andra rese-
intresserade människor från hela 
Sverige. Du kan också ta del av unika 
erbjudanden, tävlingar och nyheter 
från Vings värld. Bli medlem på 
facebook.com/vingresor och
facebook.com/sunwingresort

TWITTER
Här får du senaste nytt från Ving. Du 
kan även kommentera och ställa frågor. 
Följ oss på twitter.com/vingresor

LÄSPLATTA
Vings värld fi nns också att ladda ner 
gratis för dig med läsplatta.

VINGS SMARTPHONE-APP?

Maria Montazamis 
 bästa kärleksknep

Stort bildgalleri 
från Maldiverna

01_Omslag_Utsida.indd   1 6/30/11   2:27 PM

76 SIDOR RESEINSPIRATION. NR 1/2012.

Vings värld

RESA MED TRILLINGAR  /  DELIKATESSER FRÅN HELA VÄRLDEN  /  GALLERI: VÄRLDENS DÖRRAR
 FOTOSKOLAN: TA BÄTTRE SEMESTERBILDER  / PÅ UPPTÄCKTSFÄRD I MARMARIS  /  EN DAG MED LOLLO & BERNIE

REKORDSOMMAR!
MASSOR AV NYHETER 2012

PSST! DU VET VÄL ATT DU 
KAN BOKA DIN CHARTERRESA I 

VINGS SMARTPHONE-APP?

TÄVLING!

Vinn en resa till Turkiet

TURKIET I FOKUS
 Svenskarnas nya favoritresmål

BARCELONA & FLORENS 
Två sköna citybreaks

OCEAN BEACH CLUB 
– lyx för barnfamiljen

KOS, KALYMNOS & TELENDOS
Tre grekiska öar värda en omväg

Fortsätt resan på nätet!
VING.SE
På Ving.se hittar du alltid våra bästa priser. 
Dessutom fi nns reseguider, bilder, fi lmer 
och massor av information om alla våra ho-
tell och resmål. Missa inte heller gästernas 
egna betyg och restips. 
Välkommen in på Ving.se 
 
VING PÅ FACEBOOK & TWITTER
På Facebook möter du andra reseintres-
serade människor från hela Sverige. Du kan 
också ta del av unika erbjudanden, tävlingar 

och nyheter från Vings värld. 
Gilla oss på facebook.com/vingresor 
och facebook.com/sunwingresort

Är du twittrare så missa inte våra fem 
twitter-fl öden. Här får du senaste nytt från 
Ving och kan kommentera och ställa frågor. 
Vill du resa billigt under den närmsta tiden 
följer du något av våra sista minuten-kon-
ton. Häng med på twitter.com/vingresor, 
twitter.com/sistaminutenARN, twitter.
com/sistaminutenGOT, twitter.com/

sistaminutenMMA eller twitter.com/
sistaminutenCPH.

VING I DIN SMARTPHONE 
& SURFPLATTA
Vings värld fi nns också att ladda ner gratis 
för dig med surfplatta. Och vill du drömma 
dig bort, söka, boka och betala din resa 
direkt i mobilen – ladda hem vår smartpho-
ne-applikation Ving Charterbokning. Och 
så har barnen sin egen iPhone-app, Lollo & 
Bernies lekis. Du hittar den i App Store.
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76 SIDOR RESEINSPIRATION. NR 2/2012.

VINGS VÄRLDVINGS VÄRLDVINGS VÄRLDVINGS VÄRLDVINGS VÄRLDVINGS VÄRLDVINGS VÄRLDVINGS VÄRLDVINGS VÄRLDVINGS VÄRLDVINGS VÄRLDVINGS VÄRLD

KARIBIENKARIBIENKARIBIEN
SPECIALSPECIALSPECIAL

PUNTA CANA | MEXIKO | ARUBA 
JAMAICA | ST MARTIN | CURAÇAO | KUBA

Vinn en resa till

KAP VERDE

NEW 
YORK

ENLIGT 
SUSANNE 

LJUNG

STOR GUIDE TILL

PHUKET

Bobo Karlssons 
älskade 

LISSABON
Premier League
Upplev världens bästa 
fotboll på plats

|  SANTA CRUZ PÅ TENERIFFA  |  TIDSFÖRDRIV PÅ LÅNGRESAN  |  VILSE I ISTANBUL  |  GALLERI: SPA & WELLNESS  |  KAP VERDE  |  
VECKANS GLOBETROTTER  |  BOKTIPS RESE LITTERATUR  |  NYRENOVERAT SUNWING PÅ GRAN CANARIA  |  HAWAII  |  SEYCHELLERNA  |  

FORTSÄTT RESAN PÅ NÄTET!

441 428
TRYCKSAK

VING I DIN SMART PHONE 
& SURFPLATTA
Vings värld fi nns också att ladda 
ner gratis för dig med surfplatta. 
Och vill du drömma dig bort, 
söka, boka och betala din resa 
direkt i mobilen – ladda hem vår 
smartphone-applikation Ving 
Charterbokning. Och så har bar-
nen sin egen iPhone-app, Lollo 
& Bernies lekis. Du hittar den i 
App Store.

VING.SE
På Ving.se hittar du alltid våra 
bästa priser. Dessutom fi nns 
reseguider, bilder, fi lmer och 
massor av information om alla 
våra hotell och resmål. Missa inte 
heller gästernas egna betyg och 
restips. Välkommen in på Ving.se

VING PÅ FACEBOOK 
& TWITTER
På Facebook möter du andra rese-
intresserade människor från hela 
Sverige. Du kan också ta del av unika 
erbjudanden, tävlingar och nyheter 
från Vings värld. Gilla oss på 
facebook.com/vingresor och 
facebook.com/sunwingresort

Är du twittrare så missa inte 
våra fem twitter-fl öden. Här får 
du senaste nytt från Ving och kan 
kommentera och ställa frågor. Vill 
du resa billigt under den närmsta 
tiden följer du något av våra sista 
minuten-konton. Häng med på 
twitter.com/vingresor, twitter.com/
sistaminutenARN, twitter.com/
sistaminutenGOT, twitter.com/sis-
taminutenMMA eller twitter.com/
sistaminutenCPH.

Omslag_nr2_12.indd   1 6/28/12   3:02 PM

76 SIDOR RESEINSPIRATION. NR 1/2013.

Vings värld

SUNE I GREKLAND / GASTRONOMI À LA SUNPRIME / 5 TIPS FÖR EN AKTIV SEMESTER / GALLERI: STORSTÄDER / 
LOLLO & BERNIES WEBBSHOP / OMBORD PÅ EN FLYGNING / NYBYGGT I SANDY BAY / 2 NYA SUNPRIME

VINGS NYA 
HJÄRTA
HISTORIEN OM DET NYA UTSEENDET

Ving.se
På Ving.se hittar du 
alltid våra bästa priser. 
Dessutom fi nns resegui-
der, bilder, fi lmer och 
massor av information 
om alla våra hotell och 
resmål. Missa inte heller 
gästernas egna betyg och 
restips. 

Sociala medier
Häng med oss på Face-
book, Twitter, Youtube 
och Instagram! Där möter 
du andra ressugna männ-
iskor från hela Sverige. Du 
kan också ta del av unika 
erbjudanden, tävlingar 
och nyheter från Vings 
värld. 

facebook.com/vingresor
facebook.com/sunwingresort
twitter.com/vingresor
instagram.com/vingresor
youtube.com/ving

Smartphones 
& surfplattor
Vings värld fi nns även 
att ladda ner gratis till 
din surf platta. Och vill 
du hitta, boka och betala 
din resa direkt i mobilen 
kan du ladda ner vår 
smartphone-app Ving 
Charterbokning. Du hittar 
dem i iTunes AppStore 
och på Google Play.

Våra butiker
Stockholm: 
Sveavägen 8
Göteborg: 
Norra Hamngatan 18
Malmö: 
Gustav Adolfs Torg 45

Telefon 
0771-995 995

TÄVLA &
 VINN RESOR! 

VI TESTAR 

Sunwing 
Waterworld

BOBO KARLSSON OM

MIAMI

Vilken 

RESTYP 
är du?

Trendigt i Turkiet 
– BESÖK VÅRT MODERNASTE 

FAMILJEHOTELL

KROATIENS 
EGEN RIVIERA

SÅ RESER 
DU BILLIGT

Omslag_final.indd   1 12/21/12   9:49 AM
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Vings värld

SUNWING FAÑABÉ BEACH / NY TRENDSPANING: SEMESTERRAPPORTEN  /DISNEYLAND PARIS / MUSIKTIPS TILL RESAN
MATSPECIAL: USA / GALLERI: POOLACCESS / THAILANDS TRADITIONER / PRYLSVEP: RESEPRYLAR

Ving.se
På Ving.se hittar du 
alltid våra bästa priser. 
Dessutom fi nns resegui-
der, bilder, fi lmer och 
massor av information 
om alla våra hotell och 
resmål. Missa inte heller 
gästernas egna betyg och 
restips. 

Sociala medier
Häng med oss på Face-
book, Twitter, Youtube 
och Instagram! Där möter 
du andra ressugna männ-
iskor från hela Sverige. Du 
kan också ta del av unika 
erbjudanden, tävlingar 
och nyheter från Vings 
värld. 

facebook.com/vingresor
facebook.com/sunwingresort
twitter.com/vingresor
instagram.com/vingresor
youtube.com/ving

Smartphones 
& surfplattor
Vings värld fi nns även 
att ladda ner gratis till 
din surf platta. Och vill 
du hitta, boka och betala 
din resa direkt i mobilen 
kan du ladda ner vår 
smartphone-app Ving 
Charterbokning. Du hittar 
dem i iTunes AppStore 
och på Google Play.

Våra butiker
Stockholm: 
Sveavägen 8
Göteborg: 
Norra Hamngatan 18
Malmö: 
Gustav Adolfs Torg 45

Telefon 
0771-995 995

441 428
TRYCKSAKPEFC/02-31-162

 JAMAICA 
Fyra nyanser av Karibien

JAMAICA 
KUBA • ARUBA • CURAÇAO

 
Världens häftigaste
SEVÄRDHETER 
MARTINA HAAG
på Gran Canaria

Studiebesök hos
TOTTENHAM HOTSPUR

STORSTAD 
MED BAD

TÄVLA & 
VINN EN RESA

Omslag.indd   1 6/28/13   1:40 PM

Första numret  
från januari 

Ving.se
På Ving.se hittar du 
alltid våra bästa priser. 
Dessutom fi nns rese-
guider, bilder, fi lmer och 
massor av information 
om alla våra hotell och 
resmål. Missa inte heller 
gästernas egna betyg och 
restips. 

Sociala medier
Häng med oss på Face-
book, Twitter, Youtube 
och Instagram! Där möter 
du andra ressugna männ-
iskor från hela Sverige. Du 
kan också ta del av unika 
erbjudanden, tävlingar 
och nyheter från Vings 
värld. 

facebook.com/vingresor
facebook.com/sunwingresort
twitter.com/vingresor
instagram.com/vingresor
youtube.com/ving

Smartphones 
& surfplattor
Vings värld fi nns även 
att ladda ner gratis till 
din surf platta. Och vill 
du hitta, boka och betala 
din resa direkt i mobilen 
kan du ladda ner vår 
smartphone-app Ving 
Charterbokning. Du hittar 
dem i iTunes AppStore 
och på Google Play.

Våra butiker
Stockholm: 
Sveavägen 8
Göteborg: 
Norra Hamngatan 18
Malmö: 
Gustav Adolfs Torg 45

Telefon 
0771-995 995

441 428
TRYCKSAKPEFC/02-31-162

VINN EN RESA TILL GREKLAND  |  KRYSSNINGAR  |  THAILANDS TRADITIONER  |  7 KLASSISKA BADORTER
KOMBINATIONSRESOR  |  GALLERI: SMAKER  |  SUNPRIME-NYHETER  |  EN DAG MED LOLLO & BERNIE  |  3 NYA HOTELLKONCEPT

7 6  S I D O R  R E S E I N S P I R A T I O N   # 1 : 2 0 1 4

12 sidor 
GREKLAND
SPECIAL!

Vings värld
 Trendiga

IBIZA 

           HISTORIEN OM 

GIN      TONIC

Bobo Karlssons

BERLIN

10
resmål 
 på vita 

duken

Rom på 8 timmar

EXTRA:
Affisch med 

Lollo & Bernie 
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Ving.se
På Ving.se hittar du alltid 
våra bästa priser. Dess-
utom fi nns rese guider, 
bilder, fi lmer och massor 
av information om alla 
våra hotell och resmål. 
Missa inte heller gästernas 
egna betyg och restips. 

Sociala medier
Häng med oss på Facebook, 
Twitter, Youtube och Insta-
gram! Där möter du andra 
ressugna människor från 
hela Sverige. Du kan också 
ta del av unika erbjudan-
den, tävlingar och nyheter 
från Vings värld. 

facebook.com/vingresor
facebook.com/sunwingresort
twitter.com/vingresor
instagram.com/vingresor
youtube.com/ving

Smartphones 
& surfplattor
Vings värld fi nns även att 
ladda ner gratis till din 
surf platta. Och vill du hitta, 
boka och betala din resa 
direkt i mobilen kan du 
ladda ner vår smartphone-
app Ving Charterbokning. 
Du hittar dem i iTunes 
AppStore och på Google 
Play.

Våra butiker
Stockholm: 
Sveavägen 8
Göteborg: 
Norra Hamngatan 18
Malmö: 
Gustav Adolfs Torg 45

Telefon 
0771-995 995

Smartphones 
& surfplattor

BERÄTTA
VAD DU TYCKER!

Vad vill du läsa mer om i Vings värld? 
För att göra vårt magasin ännu bättre 
vill vi veta vad just du tycker. 
 Skicka in dina synpunkter, ris och 
ros, till VingsVarld@ving.se. Tio av 
er som hört av er senast den 31/10 
belönas med en liten present!

BARNENS BARCELONA  |  LAS PALMAS PÅ 12 TIMMAR  |  ORLANDOS NÖJESPARKER  |  ST MARTIN ELLER ST MAARTEN?
TRIATHLON PÅ MALLORCA  |  FRANSKA DELIKATESSER  |  VINGS RUNDRESOR  |  THAILANDS TRADITIONER

KARIBIEN
Stor guide till

Jan Gradvalls

TEL AVIV 

LÅNGT IFRÅN LAGOM

Kockarnas bästa

TAPAS-
RECEPT

ENLIGT BOBO KARLSSON

Vings värld
7 6  S I D O R  R E S E I N S P I R A T I O N   # 2 : 2 0 1 4
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Ving.se
På Ving.se hittar du alltid 
våra bästa priser. Dess-
utom fi nns reseguider, 
bilder, fi lmer och massor 
av information om alla 
våra hotell och resmål. 
Missa inte heller gästernas 
egna betyg och restips. Du 
kan också chatta med våra 
reserådgivare. 

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

Smartphones 
Vill du boka och betala din 
resa direkt i mobilen kan du 
ladda ner vår smartphone-
app Ving Charterbokning. 
Har du redan bokat en resa 
rekommenderar vi appen 
”Ving på resan”, med mas-
sor av praktisk information 
till semestern. Du hittar 
båda i App Store och på 
Google Play.

Butik
Sveavägen 8, Stockholm

Telefon 
0771-995 995

7 6  S I D O R  R E S E I N S P I R A T I O N  # 1 : 2 0 1 5

BOBO KARLSSONS 

MADRID

skäl att älsk� 
KROATIEN10

THASSOS 
�rekernas egen semester��rekernas egen semester�

GRADVALL ÅKER TILL 

NEW YORK 
med bar


	UNWING-
SPECIAL

�ecept på 
	unwings desserte�
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Ving.se
På Ving.se hittar du alltid 
våra bästa priser. Dessutom 
fi nns reseguider, bilder, 
fi lmer och massor av infor-
mation om alla våra hotell 
och resmål. Missa inte heller 
gästernas egna betyg och 
restips. Du kan också chatta 
med våra reserådgivare. 

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

Smartphones 
Vill du boka och betala din 
resa direkt i mobilen kan du 
ladda ner vår smartphone-
app Ving Charterbokning. 
Har du redan bokat en resa 
rekommenderar vi appen 
Ving på resan, med massor av 
praktisk information till 
semestern. Du hittar båda i 
App Store och på Google Play.

Butik
Sveavägen 8, Stockholm

Telefon 
0771-995 995

76 sidor reseinspiration #2:2015

SUNPRIME
�emester för vuxn�

GRADVALLS GUIDE TILL 

ROCKENS 
LONDON

BOBO KARLSSONS 

HAMBURG 

THAILAND
7 vägar till paradise 

KARIBIEN 
eceptspecial : 

KANARIEÖARNAS BÄSTA HOTELL TRÄNINGSTIPS PÅ KRYSSNING I GALAPAGOS • •
�essuto�: 

 NEW 
 YORK

 9  oumbärliga  

TIPS 
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Ving.se
På Ving.se hittar du alltid 
våra bästa priser. Dessutom 
fi nns reseguider, bilder, fi l-
mer och massor av informa-
tion om alla våra hotell och 
resmål. Missa inte heller 
gästernas egna betyg och 
restips. Du kan också chatta 
med våra reserådgivare. 

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

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

Butik
Sveavägen 8, Stockholm

Telefon 
0771-995 995

76 sidor reseinspiration #1:2016

JAN GRADVALL: 

MED BARN
I LONDON

VING 60 ÅR
�tort jubileumsnu� e�

BOBO KARLSSONS 

RIO DE JANEIRO

�unwing �andy  ay  eac�
VINGS POPULÄRASTE FAMILJEHOTELL 

FRUKOST 
à la �. .�.

�emester med

SUNWING-
FÖRÄLDRAR

NYTT FAMILJEHOTELL I

�roatie�

TEEN LOUNGE

stora bar�
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�ing.se
Mer inspirerande läsning 

från Vings värld hittar du 

på Ving.se. Där fi nns allt 

från resereportage och 

resmålsguider till bilder, 

fi lmer och massor av ho tell-

information. Dessutom kan 

du läsa gästernas egna betyg 

och chatta med våra rese-

rådgivare. 

Sociala medie�
Följ oss gärna på Facebook, 

Twitter, YouTube och Insta-

gram. Där möter du andra 

ressugna människor från 

hela Sverige. Du kan ock så 

ta del av unika er bjudanden, 

tävlingar och nyheter från 

Vings värld. 

martphones 
Vill du boka och betala din 

resa direkt i mobilen kan du 

ladda ner vår app. Dessutom 

får du tips och kan navigera 

både till ditt hotell, restau-

ranger och sevärdheter när 

du är på semester, med hjälp 

av kartan. Du ser även tider 

för fl yg och transfer. För 

att ladda hem appen söker 

du på Ving i App Store eller 

Google Play.

�utik
Sveavägen 8, Stockholm

�elefo� 

0771-995 995

76 sidor reseinspiration #2:2016

HAVANNAol, salsa o�  ciga� e�
�i�  en lyxres� 

� �  �uba�

� or guide � �  

FLORIDA

�exik�
PÅ BESÖK I PARADISET

Med � årvagn geno�

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

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

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

�utik
Sveavägen 8, Stockholm

�elefo� 
0771-995 995

76 sidor reseinspiration #1:2017

�y�  resmål i Andalusie�
A ERIA

SEMESTER MED 

SMÅBARN

JAN GRADVALL RESER TILL 

�o�

��  
cyprio� � a 

kök� 

unwin�
�� ÅR!
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�ing.se
Mer inspirerande läsning från 
Vings värld hittar du på Ving.se. 
Där fi nns allt från resereportage 
och resmålsguider till bilder, 
fi lmer och massor av ho tell-
information. Dessutom kan du 
läsa gästernas egna betyg och 
chatta med våra rese rådgivare. 

�elefo� 
0771-995 995

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

�martphones 
Vill du boka och betala din resa 
direkt i mobilen kan du ladda 
ner vår app. Dessutom får du 
tips och kan navigera både till 
ditt hotell, restauranger och 
sevärdheter när du är på semes-
ter, med hjälp av kartan. Du ser 
även tider för fl yg och transfer. 
För att ladda hem appen söker 
du på Ving i App Store eller 
Google Play.

76 sidor reseinspiration #2:2017

�i� nams vackra� e vye	
PHU QUOC

DU ALDRIG GLÖMMER

SENTIDO – LYXHOTELL
SOM ÖVERRASKAR

• TENERIFFA
• GRAN CANARIA
• FUERTEVENTURA
�itta proff sens 

smultron� ä� e�
Krako�
EN POLSK PÄRLA

�är dig laga � aima�

�undreso	
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76 sidor reseinspiration #1:2019

COOK'S CLUB 

�lbanien
NY, PRISVÄRD MEDELHAVSFAVORIT

SUNWING CYPERN
EN SOLIG FAMILJEVECK A PÅ

NYA HOTELL FÖR EN 
NY GENERATION

HÅLLBART RESANDE
�ema:

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

�ings a�  
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 fl yget, boka till-
val och förbeställa taxfree. För att 
ladda ner appen söker du på Ving 
i App Store eller Google Play. 

 ociala medie�
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. 

�elefo� 
0771-995 995
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�ing.se
Mer inspirerande läsning från 
Vings värld hittar du på Ving.se. 
Där fi nns allt från resereportage 
och resmålsguider till bilder, 
fi lmer och massor av hotellinfor-
mation. Dessutom kan du läsa 
gästernas egna betyg, chatta med 
våra reserådgivare och självklart 
boka din resa. 

�ings a�  
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 fl yget, boka till-
val och förbeställa taxfree. För att 
ladda ner appen söker du på Ving 
i App Store eller Google Play. 

�ociala medie

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. 

	elefo� 
0771-995 995

84 sidor reseinspiration #1:2018

VÄRLDENS VACKRASTE         KUST?
�ontenegro

SKIPPA KÖTTET
Ny vegetarisk meny på O.B.C.

TOKYO
TOLV TIPS FRÅN 

MITT I MEDELHAVET

�alta
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76 sidor reseinspiration #2:2019

�arfo� lyx på �aldivern�

Dubai
BORTOM SUPERLATIVEN

�AMBIA�AMBIA
ALLT OCH LITE TILL OM 
VINGS SOLSÄKRASTE RESMÅL

GRAN CANARIA
GUIDE TILL SVENSKARNAS FAVORIT-Ö

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

�ings a� 
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 fl yget, boka till-
val och förbeställa taxfree. För att 
ladda ner appen söker du på Ving 
i App Store eller Google Play. 

�ociala medie�
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. 

�elefo�
0771-995 995
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�ing.se
Mer inspirerande läsning från 
Vings värld hittar du på Ving.se. 
Där fi nns allt från resereportage 
och resmålsguider till bilder, 
fi lmer och massor av hotellinfor-
mation. Dessutom kan du läsa 
gästernas egna betyg, chatta med 
våra reserådgivare och självklart 
boka din resa. 

�ings a�  
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 fl yget, boka till-
val och förbeställa taxfree. För att 
ladda ner appen söker du på Ving 
i App Store eller Google Play. 

�ociala medie

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. 

	elefo� 
0771-995 995

84 sidor reseinspiration #2:2018

TRÄNINGSRESOR 

�i� abo�
GRADVALL BESÖKER

SAIGON
PÅ RUNDRESA I

SÅ FUNKAR DET !

�frik�
– mycket mer än du tror
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76 sidor reseinspiration # 1:2020

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

Vings värld

Nya barnprogram 
med Lollo & Bernie

10 ÅR AV NOSTALGISK TILLBAKABLICK10 ÅR AV NOSTALGISK TILLBAKABLICK
KRETA
STOR GUIDE TILL EN AV  STOR GUIDE TILL EN AV  
VÅRA GREKISKA FAVORITERVÅRA GREKISKA FAVORITER

LUFTENS HJÄLTAR
ETT DYGN MED KABINPERSONALEN  ETT DYGN MED KABINPERSONALEN  

PÅ SUNCLASSPÅ SUNCLASS

"Vings värld har bland annat  
vunnit pris i kategoring bästa 

trycksak på Inhousegalan"

2010
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Å ret var 2009. 
Vings mark-
nadsavdelning 
svämmades 
över av kata-
loger. Det var 

en katalog för sommarsäsongen, en för 
vintern, en Ving Alpin, en för tågresor, en 
Ving special, citykatalogen – och så pris-
listor till var och en av katalogerna… ja,  
ni förstår. Medarbetarna gick helt enkelt 
på knäna, dränkta i ett berg av papper. 

Samtidigt var verkligheten den att 
fler och fler av våra kunder hämtade 
information och bokade sina resor på 
webben. Var det möjligtvis så att katal- 
ogen hade spelat ut sin roll? Det var  
i alla fall hypotesen när samma mark-
nadsavdelning bestämde sig för att göra 
en djuplodande undersökning bland  
ett stort antal av våra kära kunder. 

D Ö M  O M  V Å R  I C K E - F Ö R V Å N I N G  när de 
djuplodande intervjuerna visade att de 
allra flesta tyckte att den bästa infor-
mationen fanns på webben! Det man 
möjligtvis saknade var mer inspiration. 
Vad skulle då passa bättre än ett inspi- 
rationsmagasin, tänkte de kloka medar-
betarna på Vings marknadsavdelning. 
Sagt och gjort. Planer började smidas, 
idéer diskuteras och skisser ritas upp. 

Därefter var det dags att presentera  
idén för ledningen. 

– Det var inte helt lätt att förankra 
den här idén internt, berättar Annika 
Engstam som är och har varit redaktör 
för Vings värld ända sedan starten.  
Kunde man verkligen överge något  
så anrikt som kataloger?

D E T  K U N D E  M A N .  När det första numret 
av Vings värld kom ut i januari 2010 
blev vi den första researrangören med 
ett eget inspirationsmagasin. Mottag-
andet från våra kunder var fantastiskt 
och vi fick mycket uppmärksamhet i 
branschen. Sedan dess har Vings värld 
bland annat vunnit pris för bästa tryck-
sak på Inhousegalan, och idag har de 
flesta av våra branschkollegor också 
följt i våra spår. 

Vår plan är att fortsätta med Vings 
värld i minst tio år till. En bra publika-
tion kan däremot alltid bli bättre, därför 
vill vi gärna ha er hjälp. Har du önske-
mål om vad du skulle vilja läsa mer om 
är du alltid välkommen att höra av dig! 
Skicka ett mail till vingsvarld@ving.se 
så ska vi göra vårt bästa för att gå dig till 
mötes.  

Varma hälsningar
Redaktionen för Vings värld 
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N R  1 :  I det allra första numret av 
Vings värld satsade vi på en kändis-
special, med personliga reserepor-
tage från både Ann Söderlund och 
Niclas Wahlgren. Vi bjöd dessutom 
på en lista över fantastiska pooler 
och delade med oss av våra bästa tips 

på temat att resa med barn. ”Kän-
disspåret” hängde med under ett 
par år, men började sen kännas lite 
uttjatat. Härliga pooler och att resa 
med barn har vi däremot återkom-
mit till många gånger genom åren!

N R  3 :  Våra utsända fick sig ett  
minne för livet när de provade på  
en Nilenkryssning.  Tempel, basarer 
och ballongfärder i soluppgången 
var bara några av upplevelserna som 
stod på programmet. 

V I N G S  V Ä R L D  1 0  Å RV I N G S  V Ä R L D  1 0  Å R

18   vings värld nr 3/2010

ETT AV CIRKA 300 KRYSSNINGS-
FARTYG SOM TRAFIKERAR NILEN.

SOLNEDGÅNG ÖVER NILENS VÄSTBANK, LUXOR.

2200 ÅR GAMLA 
PARFYMRECEPT 
I EDFUTEMPLET.

HORUSTEMPLET I EDFU, ETT AV 
EGYPTENS BÄST BEVARADE TEMPEL.

PÅ SOLDÄCK FINNS GODA 
MÖJLIGHETER ATT SLAPPA.

ETT AV CIRKA 300 KRYSSNINGS-
FARTYG SOM TRAFIKERAR NILEN.ENTUSIASTISK NILENGUIDE.

18-23 Nilenkryssning.indd   18 10-06-30   09.45.45

vings värld nr 3/2010   19

Luften är alldeles klar när vi sakta stiger uppåt i vår gula luftballong. 
Solen, som precis gått upp, kastar sina strålar över Nilens väst-
bank och målar bergen varmt gyllenröda. I total tystnad glider vi 
förbi drottning Hatshepsuts dödstempel och det är fullständigt 
magiskt. När vi en knapp timme senare landar har två av våra 
medpassagerare förlovat sig och själv har jag börjat dyrka sol-
guden Ra så smått. Men vi tar det från början.
TEXT: KRISTOFER KEBBON FOTO: MATINA TSOGAS ILLUSTRATION: SARA KEBBON

Att gå ombord på en Nilenkryssning 
är som att kliva in i en annan värld och 
en annan tid, för att inte kliva av förrän 
en vecka senare. Eller rättare sagt: det är 
som att kliva in i två andra världar. Å ena 
sidan själva båten, med all den service och 
bekvämlighet som anstår ett lyxhotell. 
Å andra sidan Nildalen, med några av de 
mäktigaste sevärdheter som fi nns. Själv tog 
jag klivet ombord en varm afton i april.

Dag 1 – Mot Luxor 
Redan vid infl ygningen över Egypten inser 
man vilken enorm betydelse Nilen har 
för landet. För från luften syns det tydligt: 
Egypten består av sand, sand och åter 
sand – och så ett grönt band som ringlar 
sig söderut från Medelhavet, grönskande 
dalar som har Nilens vatten att tacka för 
sin existens.

När vi landar på fl ygplatsen i Hurghada 
har vi fortfarande en bit kvar till den 
mytomspunna fl oden, men bussen som 
tar oss genom öknen till Luxor är utrustad 
med både vatten, frukt och air condition så 
det går ingen nöd på oss. Halvvägs till Lux-
or stannar vi för en bensträckare och jag 
passar på att prova min förmåga att köpslå, 
en procedur man förväntas gå igenom vid 
varje aff ärsuppgörelse i Egypten. Objektet 
för prutningen är en tjusig solhatt i fi naste 

egyptiska bomull. Försäljaren presenterar 
sig som Ali, och visar sig vara min vän. Han 
kan till och med tänka sig att ge mig ett 
specialpris eftersom jag är hans vän. Efter 
att ha lyckats pruta ner priset till nästan 
hälften har vi en deal. Jag känner mig 
mycket nöjd, och det gör uppenbarligen 
även Ali, för han insisterar på att återlämna 
den euro som han först ville ha för att låta 
sig fotograferas.

Iförd min nya solhatt hoppar jag åter in i 
bussen och åker vidare till Luxor, där vi går 
ombord på vårt hem den närmaste veckan: 
M/S Grand Palm. Jag visas till min hytt, 
som visar sig vara mer ett hotellrum än en 
hytt. Här kommer jag att trivas.

Dag 2 – Egyptologiska studier
Det är onekligen en speciell känsla att 
vakna på morgonen, dra upp gardinen och 
mötas av Nilens strand utanför fönstret. 
Jag sträcker ut mig på sängen och tar del av 
skådespelet från första parkett. Kameler, 
packåsnor, vattenbuffl  ar och ibisstorkar – 
det är onekligen en annan utsikt än genom 
fönstret hemma på X2000. Jag skulle utan 
problem kunna ägna en dag bara i hytten, 
men vi har häftigare saker på program-
met. Vi ska till Horustemplet i Edfu, ett av 
Egyptens bäst bevarade tempel.

Men innan dess hinner vi med såväl 

Livet på Nilen

KONSTEN ATT KÖPSLÅ FÅR VI TRÄNA 

PÅ MÅNGA GÅNGER.

18-23 Nilenkryssning.indd   19 10-06-30   09.45.57

Att resa med barn är ett fantastiskt äventyr förutsatt att barnen är välkomna och att 

de trivs, förstås. Ving har gott om familjehotell som är speciellt utvalda för att de tar 

så väl hand om sina yngsta gäster. Här får hela familjen njuta av semester på riktigt.

hotell som 
älskar barn

Att resa med barn är ett fantastiskt äventyr förutsatt att barnen är välkomna och att 

de trivs, förstås. Ving har gott om familjehotell som är speciellt utvalda för att de tar 

de trivs, förstås. Ving har gott om familjehotell som är speciellt utvalda för att de tar 

så väl hand om sina yngsta gäster. Här får hela familjen njuta av semester på riktigt.

TEXT: ELISABETH CHRISTENSSON  

FOTO: LENNART SJÖBERG, FABIAN BJÖRNSTJERNA   

26-29 Uppslag_familj_NY.indd   27

09-12-11   10.46.08

et sägs att det är barnen som föder 

föräldrarna. Och visst är det sant, för 

när barnen kommer ändras vår inställ-

ning till väldigt mycket. Resor, till exempel. 

De spontana äventyren blir kanske lite

mer planerade. Och detaljer som att få plats 

med barnvagnen eller ha nära till en lek-

plats blir plötsligt viktiga. Men att resa med 

sina barn är framför allt en fantastisk upplevelse 

som ger hela familjen minnen för livet. 

OM BARNEN TRIVS MÅR FÖRÄLDRARNA BRA 

Ving bestämde tidigt att det ska vara lika roligt att resa för 

både stora och små. Receptet är enkelt, för glada barn ger glada 

föräldrar. Det betyder att kraven på resmål, hotell och personal 

är lite högre – och att allt från lunchmenyer till balkongräcken 

bedöms ur barnens synvinkel. 

GÄSTERNA TIPSAR

De allra bästa familjehotellen hittar man ofta tack vare gästerna själva. 

Många är väldigt engagerade och berättar mer än gärna om sina upp-

levelser när de har hittat en ny hotellpärla. Men för 

att bli ett utvalt familjehotell måste Vings egna 

kvalitetskrav uppfyllas också. Läget ska vara tryggt 

och trafi ksäkert, stranden och poolområdet barn-

vänligt, rummen tillräckligt stora – och så vidare. Ofta 

är Vings regelverk och säkerhetskrav mycket tuff are 

än landets lokala regler. 

   FYRA FAMILJEKONCEPT ATT VÄLJA PÅ

   Idag har Ving marknadens största utbud av riktigt 

bra barnvänliga hotell. Det egna konceptet Sunwing 

Resort har funnits i 40 år och är ett självklart val för 

många barnfamiljer. 

Nästan lika bra boende och många aktiviteter fi nns på 

SunGarden. På Sunwing Resort och vissa SunGarden äter barn 

under 12 år gratis buff é till frukost, lunch och middag. Väljer 

du lyxiga SunFamily Exclusive eller SunFamily kan du bo på 

ännu fl er platser runt om i världen. Sammanlagt fi nns det 

närmare 200 härliga semesterhotell att välja bland. Så ta barnen i handen 

och res! Det fi nns en hel värld att upptäcka. 

D VARJE ÅR RESER 

1,5 MILJONER 

SVENSKA BARN 

UTOMLANDS.
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Egypten är ett av våra hetaste resmål just nu. 
Maria Montazami är en av våra hetaste medie-
personligheter, med bla framträdanden i Skavlan, 
Hollywoodfruar, Diggelo och Julgalan i Stockholm. 
Och från och med juldagen har vi sett henne i 
TV alldeles extra mycket. Då gick startskottet för 
Vings reklamkampanj med Maria i huvudrollen. 
Följ med på reklamfi lmsinspelning i Hurghada.

Claes Pellvik är marknadschef på Ving, och ansvarig för bl  a 
reklamen vi ser i TV. Varför valde ni just Maria?

– All reklam handlar ju om att synas, och när vi fi ck möjlighet att 

arbeta med henne kände vi att vi hade hittat helt 
rätt. Dels är hon en otroligt populär person 
som väcker positiv uppmärksamhet, hon 
har en förmåga att 
presentera ett resmål 
på ett sätt som ingen 
annan kan. Dessutom 
är hon fantastiskt rolig, 
och reklam är ju i grund 
och botten underhållning.

Inspelningen ägde rum 
under tre dagar på hotellen 
Grand Makadi, Makadi Palace 
och La Résidence des Cas-
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Marias packtips:

cades i Hurghada, och skiljde sig ganska mycket från en ”normal” 
inspelning.

– Absolut, säger regissören Sara Haag. I vanliga fall skriver man 
manus, och skådespelaren levererar det man förväntar sig. I det här 
fallet ville vi att Maria skulle prata om resmål och resor med egna 
ord, på det sätt som hon gör bäst. Det blev mycket improviserande, 
många omtagningar och många skratt under inspelningen.

Maria är van att stå framför kameran efter tre säsonger av Hol-
lywoodfruar, men det är skillnad på att göra TV-program och att 
spela in reklamfi lm. I det ena fallet har man all tid i världen. I det 
andra har man 45 sekunder på sig att säga det man vill få sagt.

– Det var så jätteroligt, säger Maria. Allt runt omkring inspel-
ningen var så roligt att se och vara med på. Man får verkligen lära 
sig om hur mycket som ingår och hur mycket jobb som måste göras 
för att få ihop en reklamfi lm. I fi lmerna berättar jag om alla olika 
saker som man kan göra på sin semester. Jag visar upp hotellen 
som om det vore mitt eget hem, poolen som om det vore min egen 
pool. Men det är det ju inte… det är med glimten i ögat.

Privat reser Maria en hel del. Första resan gick med Ving till 

Kanarieöarna med familjen. Numera brukar det bli en lite längre 
resa om året.

– Det är viktigt hur man bor. Det är Kamran som väljer hotellen. 
Han är noga med att vi får det fi nt och är mycket omtänksam när han 
gör sina val. Fin utsikt är viktigt och gärna stora fi na badrum. Att det 
fi nns restaurang på hotellet är ett plus, och reser vi till värmen vill 
man gärna bo nära stranden. Kamran vill gärna ha gym på hotellet, 
man äter ofta mycket och sent när man är på semester och då är 
det skönt att få röra på sig. Vi tycker att det är roligt om det erbjuds 
tours, som på Hawaii där man kan åka ut och titta på valar och 
delfi ner. Jag hinner nästan aldrig med att gå på spa, men när jag var 
i Egypten gjorde jag manikyr och pedikyr, det var härligt.

Efter inspelningen stannade Maria och Kamran kvar några dagar 
i Egypten, och hann bl a med ett stopp i Kairo på vägen hem.

– Egypten var jätteintressant! Jag älskar pyramiderna. Det fanns 
fi na hotell och allt var så fi nt upplagt. Egypten är ett land som är så 
rikt på historia och det var väldigt intressant och roligt.

BÖRJA I TID.
Jag packar alltid kvällen innan, alldeles för sent. Det 
blir hysteriskt, jag kan börja gråta och sover sen 
dåligt och oroligt på natten. Inför den här resan till 
Sverige så var det första gången jag började tänka 
igenom packningen 1–2 dagar innan avresan och då 
gick det mycket bättre.

PLANERA.
Jag packar ofta fel. Alltid för mycket och får alltid 
övervikt. Det blir för mycket av vissa saker och för 
lite av andra. Jag glömmer alltid rakhyvel, bomulls-
tops och tar alltid med mig för lite schampoo. Lock-
tång, läppstift och fi na skor glömmer jag aldrig. Jag 
tar alltid med myskläder, något fi nt till vardag och 
lite festkläder. Nu är barnen så pass stora att de 
packar sina egna väskor. De lägger fram allting på 
sängen och så går jag igenom. 

PACKA LISTIGT.
Jag försöker ta med mig kläder som inte blir så 
skrynkliga och så utnyttjar jag hörnen på resväs–
korna ordentligt. Skjortor är svåra, de blir alltid 
skrynkliga men man kan alltid stryka dem själv eller 
lämna in dem för press på hotellet. Det är viktigt 
att inte lägga skira material nära kanterna på resväs-
kan för då kan de fastna i dragkedjan. Jag lägger 
jeans eller andra grova material ytterst. Ofta har 
vi en resväska med alla skor och dem lägger jag 
i skopåsar. Det är viktigt att väskorna matchar. 
Det absolut senaste i USA är smidiga sidenhängare 
som man använder för att organisera kläderna i 
resväskan, jättebra! 

TEXT: JONAS ENGHAGE   FOTO: LENNART SJÖBERG  

Läs mer på Ving.se/maria-montazami
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N R  1 :  Tre stjärnor i ett och samma 
nummer blev det när vi hängde med 
Maria Montazami på reklamfilms-
inspelning och dessutom fick oss en 
längre ”pratstund” med våra masko-
tar Lollo & Bernie.

N R  2 :  Magnus Wikner presenteras 
som ny VD för Ving Sverige. Idag är 
Magnus koncernchef för Vinggrup-
pen i hela Norden. Vad färre kanske 
känner till är att han en gång börja-
de sin karriär inom företaget som 
underhållare i Sunwings showteam.

V I N G S  V Ä R L D  1 0  Å RV I N G S  V Ä R L D  1 0  Å R

N R  1 :  Flera resor under en och 
samma semester – en utredning 
av begreppet kombinationsresor. 
I samma nummer berättade vi om 
succén för vårt första Ocean Beach 
Club på Kreta. Idag har vi ytterli-
gare två O.B.C-hotell och succén 
ser ut att fortsätta växa. 

N R  2 :  Stor Karibienspecial och ett 
längre reportage om vårt nya res-
mål Sal på Kap Verde. Kap Verde 
är 2020 fortfarande ett av våra 
mest populära resmål vintertid 
och ön Sal har numera fått sällskap 
av grannön Boavista.

N R  1 :  En historisk händelse bjöds  
läsarna på när vi presenterade vår 
nya logotyp, ”The Sunny Heart”. 
Loggan anammades sedermera  
av hela Thomas Cook Group.  
 Vi fick dessutom plats att  
berätta lite om våra nya Sunprime- 
hotell på Mallorca och Rhodos.

N R  2 :  Utdrag ur den allra första  
Semesterrapporten, vår egen kart-
läggning av svenskarnas resvanor.  
Vi presenterade dessutom en av  
våra hetaste nyheter: Swim Out, 
lägen heter där du kliver direkt  
ner i poolen från din egen terrass.

2013
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12/12/11   12:57 PM

Ocean Beach cluB  O.B.c
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T e x T :  a n n a  b e n g t s d o t t e r     F o T o :  a n n a  b e n g t s d o t t e r  &  v i n g

Hur mycket vaddering i cykelbyxorna krävs för 
15 mils cykling? Hur är det att simma i Medelhavet jämfört med 

i en pool och hur får man snabbast på sig ett par löparskor? Triathlon är 
en uthållighetssport som består av tre grenar i en följd: simning, cykling 

och löpning. Ving och Trifit anordnade ett triathlonläger på Mallorca 
i april. Jag packade ner cykelhjälmen och joggingskorna i resväskan och 

åkte dit för att ta reda på varför allt fler fastnar för sporten.

på  m a l l o r c a

triathlon

34-37 Anna på Thriatlon_ny2.indd   34 6/26/14   1:17 PM
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K L O C K A N  R I N G E R  vid sjutiden var-
je morgon. Det är dag fem 
på lägret och jag refl ekterar inte 

längre över träningsvärken i benen. 
Vi bor på Sunwing Alcudia Beach på 
Mallorca och börjar varje morgon vid 
frukostbu� én tillsammans med ett par 
morgonpigga barnfamiljer. Efter en 
rejäl frukost ser vi till att allt är med 
– påfyllda vattenfl askor, energibarer, 
några euros till fi ka, extraslang och 
pump – och rullar iväg.

V I  K Ä M P A R  oss uppför backar som aldrig 
verkar ta slut. Vårt motto blir snabbt: 
”fi nns det en uppförsbacke så fi nns det 
även en nerförsbacke”. Vi rullar nerför 
serpentinvägar som kantas av apelsin-
träd och betande får och på cykeldatorn 
kan jag då och då avläsa hastigheter 
uppåt 50 km/h. 

L E D A R E N  för lägret är Christian Kirch-
berger. Han är idrottslärare och har 
tävlat i triathlon sedan 1990 och även 

varit förbundskapten för svenska lång-
distanslandslaget i sporten. Några av 
deltagarna har tävlat i triathlon på hög 
nivå medan andra (bland annat under-
tecknad) skulle räkna sig mer som glada 
motionärer. Att träna ihop går bra. 
Simning och löpning sker efter bästa 
förmåga och fart. På cyklingen håller 
vi ihop större delen av tiden. I långa 
uppförsbackar märks dock skillnaden 
mest mellan de som tränar intensivt 
så gott som varje dag och oss andra som 
är nöjda när vi får till tre träningspass 
i veckan. Medan jag segar mig uppför 
de kilometerlånga uppförsbackarna 
i krypfart passar de med mer krut 
i benen på att spurta upp – vända ner 
– och ta backen en gång till.

E F T E R  N Å G R A  D A G A R  i sadeln inser jag att 
Mallorca är som gjort för att upptäckas! 
Om inte från cykelsadeln så från en ut-
fl ykt eller hyrbil. Vi cyklar förbi det ena 
vackra landskapet efter det andra och 
jag får bita mig själv i tungan för att inte 

ropa ”Stopp! Fotopaus!” alltför ofta. 
Vägarna på Mallorca är överlag väldigt 
fi na och de få bilister vi möter visar stor 
hänsyn. På de längre turerna stannar 
vi till i pittoreska bergsbyar. ”Den som 
inte har fi kat, har inte cyklat” hävdar 
vissa i gruppen och vi andra är inte 
svårövertalade. I byarna, där dussintals 
vadderade cykelrumpor blandas med 
barnfamiljer på väg hem från kyrkan, 
får vi tillfälle att öva på spanskan genom 
att beställa in ka� e och något sött. Efter 
energipåfyllning blir benen pigga igen, 
den bortdomnade rumpan glöms bort 
och vi susar snabbt nerför backarna 
mot nästa destination.

” J A G  T Ä N K E R  A T T  V I  S K A  Ä T A  L U N C H 

I  P A L M A  I D A G ! ”  säger Christian en mor-
gon vid frukostbu� én. Tidigare i veckan 
har vi cyklat några pass på 10 mil, men 
jag inser snabbt att en tur till Palma 
kommer bli ännu längre. Jag blir pirrig. 
10 mil är långt och nu säger han att vi 
ska cykla ännu längre! Jag försöker 

A N N A  B E N G T S D O T T E R
W E B B - A D ,  V I N G

Lör: Uppstart & info

Sön: FM: cykling distans, blandad terräng
 EM: löpteknik på stranden

Mån: FM: cykling, lätt terräng
 EM: växlingsträning, simträning i havet

Tis: FM: cykling distans, backar
 EM: styrketräning, stretchövningar

Ons: FM: växlingsträning
 EM: cykling intervaller, simträning i havet

Tor: FM: cykling distans (Palma t.o.r.)
 EM: lätt jogg, strandpromenaden

Fre: FM: crawlträning
 EM: cykling distans
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N R  1 :  Vår kollega åkte på kryssning 
och fick erfara att inga av hennes  
fördomar hade något med verk-
ligheten att göra. I detta nummer 
presenterade vi också tre helt nya 
hotellkoncept: familjehotellet  
SunConnect, det lite lyxigare  
SENTIDO och budgetalternativet 
smartline.

N R  2 :  Vi följde med till Mallorca 
på triathlonläger för att ta reda på 
varför så många fastnat för denna 
fysiskt krävande tävlingsform.  

2014

N R  1 :  Vi lånade in den framgångsrika och 
välkända journalisten Jan Gradvall för 
att han skulle få ge sina bästa tips om sitt 
älskade New York. Vi bjöd också på en stor 
Sunwing-special och resereportage från 
Kroatien och Madeira.

N R  2 :  Sunprime-special och ett fängslande 
”behind the scenes”-reportage från inspel-
ningarna av ”Bachelor” på vårt hotell Sun-
prime Atlantic View på Gran Canaria.  

2015

N R  1 :  Stort jubileumsnummer när 
Ving fyllde 60 år. Massor av härliga 
bilder från vår långa historia. Vi fick 
dessutom plats att berätta om vårt 
nya O.B.C på Gran Canaria och det 
nya hotellkonceptet, bohemchica 
Casa Cook.

N R  2 :  Med spårvagn genom Lissabon. 
Vi följde med ombord på klassiska 
Elétrico 28, den gula spårvagnen 
som i över hundra år har snirklat sig 
fram genom Lissabons stadsdelar.  

2016

37 | VINGS VÄRLD # 2:2014

En erfaren jubilar under 

   ständig utveckling

T E X T :  A N N A  H A G B E R G      F O T O :  V I N G S  B I L D A R K I V
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1956 Ving föds 50-talet
1 9 5 6  Ä R  Å R E T  då Ving, eller 

rättare sagt Vingresor, ser 

dagens ljus som en avdel-

ning inom resebyråföretaget 

Nyman & Schultz. Den första 

resan går med buss till Italien 

och därmed gör konceptet 

charter-/sällskapsresor sitt 

intåg på den svenska 

marknaden. 

D E T  F A N N S  E N  T I D  då en resa till Mallorca tog nästan 10 timmar, när man 

betalade 100 pesetas för en kaffe och när grisfester var ett naturligt inslag 

under semestern i Spanien. En svunnen tid då svenskarna förvisso var 

pionjärer inom resandet, men där resor till exotiska resmål som Thai-

land och Karibien fortfarande var få förunnat. I kölvattnet av de första 

charterresorna skapades dock nya koncept och spännande produkter 

såg dagens ljus. Svenskarna började resa som aldrig förr. Resmål har 

sedan kommit. Resmål har gått. Men ett som är säkert är att Vings vision 

om att ge semestrande svenskar de bästa veckorna på året har bestått. 

P Å  5 0 - T A L E T  får svenska folket för 

första gången bekanta sig med en 

helt ny företeelse då den svartvita 

tv:n gör debut i det svenska folk-

hemmet. Det här är också det år-

tionde då sällskapsresor blir popu-

lära. Vingresor är inte sena att hoppa 

på tåget och är direkt på hugget. 

Två år efter att den första bussresan 

ägt rum bildas det juridiska bolaget 

Vingresor AB med en svan som logga. 

Charterresor med flyg har nu blivit 

en ”snackis” och 1959 har Vingresor 

12 500 resenärer. En resa med flyg 

till Mallorca kostar 595 kronor.

  2016 fyller Ving 60 år. Vi blickar 

    tillbaka på en spännande 

 resa över sju decennier.

Mallorca för 595 kr                                 
      Charterresor med flyg blir en ”snackis”

Första 
resan gick 
med buss

Vings katalog 
från 1959
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V I N G S  V Ä R L D  1 0  Å RV I N G S  V Ä R L D  1 0  Å R

N R  1 :  Nytt resmål i sydöstra Spanien: 
Almeria. Sunwing firade 50 år och 
vi presenterade vårt tredje O.B.C, 
på Cypern, hotellet som idag är ett 
av Vings absolut populäraste, alla 
kategorier.

N R  2 :  Phu Quoc i Vietnam lansera-
des som nytt resmål och har sedan 
dess blivit en riktig favorit hos våra 
gäster. Vår egen personal på  
Kanarieöarna delade med sig av sina 
bästa guldkorn och kocken Johan 
Åkerberg bjöd på sina bästa recept 
på thaimat. 

2017

58 | VINGS VÄRLD 1:2017

Vi startar "MiniCluben"  
och den första barn- 

klubben är född. 

1969

Sunwing expanderar 
till Afrika i och med att 

Sunwing Gambia invigs.

1972

Vårt första Sunwing  
invigs – Nueva Suecia  

på Gran Canaria. 

1967

"Club 13"  
för ungdomar 

startas. 

1973

SUNWING
Grattis på 
födelsedagen

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

Sunwings maskot,  
giraffen Lollo, dyker upp  

för första gången. 

1976

Sunwing i den 
svenska skidorten 

Åre invigs. 

1979
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 VINGS VÄRLD # 1:2017 | 59

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

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

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

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

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

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

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

SUNWING
�ra� is på 
födelsedage�

"Club 18" för 
ungdomar 

startas.

1986

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

1993

Maskoten Lollo får en kom-
pis när björnen Bernie dyker 

upp för första gången. 

Vårt första Sunwing i Thai-
land öppnar på Bangtao 

Beach i Phuket. 

2006

Premiär för 
Sunwings syster-
koncept Ocean 
Beach Club på 

Kreta. 

2011

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

2016

Sunwing 
fyller 50!

2017
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32 | VINGS VÄRLD # 2:2016

Förläng semesterkänslan genom att återskapa de bästa 
matupplevelserna från resan till Thailand. Eller ladda inför 
den kommande semestern genom att ställa till med en rik-
tig thaifest. Som hjälp på traven bjuder vi på några smaskiga 
recept från landet i öster. Flera av rätterna kan du dessutom 
beställa på våra Sunwing-hotell i Bangtao och Kamala.

THAILAND
En smak av 

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

S T Y L I N G :  C E C I L I A  E K L U N D  M A L M B O R G ,  C A R O L A  B Y S T R Ö M

KHAI MED MA MUANG – CHICKEN CASHEW
•  300 gram kycklingbröstfilé,  tärnad i 2 cm stora bitar•  1 msk maizenamjöl•  1 dl matolja

•  2–3 klyftor vitlök, grovhackade•  1 gul lök, klyftad
•  10 torkade chilis, delade i 2,5 cm bitar• 1,25 dl cashewnötter, rostade•  1,5 dl blandad paprika, strimlad•  1 sats smaksättning, se nedan•  1 dl salladslök, delad i 2,5 cm bitar•  ev. lite färsk chili

SMAKSÄTTNING:
•  1 msk ljus soja (ex. japansk soja)•  0,5 msk mörk soja (ex. mushroom soja)•  0,5 msk ostronsås•  0,25 tsk vitpeppar, finmalen

•  1 nypa salt
•  1 nypa socker
•  3 msk vatten eller buljongBlanda ihop och ställ åt sidan.

GÖR SÅ HÄR:
1.  Hetta upp lite olja i en wokpanna och  stek den torkade chilin snabbt för smak. Lyft ur och lägg åt sidan. 2.  Vänd kycklingbitar i mjöl. Hetta upp olja i en wokpanna, fritera bitarna snabbt och slå sedan ur wokpannan så de får rinna av.3. Torka rent wokpannan och hetta upp så den ryker, tillsätt lite olja och lägg i vitlök. Rör om i ca 10 sekunder. 4.  Lägg i lök och stek dem lite transparenta.5.  Tillsätt den friterade kycklingen och  sedan cashew nötter och chilis.

6. Slå på smaksättningen och vänd i paprika så att allt  täcks i sås.
7. Vänd i salladslök och eventuellt  lite färsk chili om du vill, rör om  och lägg upp.

BB
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Chicken
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V I N G S  V Ä R L D  1 0  Å RV I N G S  V Ä R L D  1 0  Å R

N R  1 :  Trenden med vegetarisk mat 
fortsätter växa och vi passade på att 
servera läsarna några av våra favorit-
recept. Nytt Sunprime på Cypern och 
såväl Italien- som Malta-special.

2018

6 | VINGS VÄRLD # 2:2018

T E X T :  K R I S T O F E R  K E B B O N  F O T O :  V I N G S  B I L D A R K I V  &  I S T O C K
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EN KONTINENT MED

MÅNGA ANSIKTEN

AFRIKA
T E X T :  K R I S T O F E R  K E B B O N  F O T O :  V I N G S  B I L D A R K I V  &  I S T O C K
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8 | VINGS VÄRLD # 2:2018

Har du varit i Afrika? Frågan är 
inte helt lätt att besvara, även för 
den som faktiskt har besökt denna 
stora kontinent någon gång. För 
kan man verkligen säga att man 
varit i Afrika om man en gång be-
sökt Egypten? Eller Kap Verde? 
Faktum är att Afrika har så många 
ansikten att det skulle ta en livstid 
att uppleva allt. Men man måste 
ju börja någonstans. Så varför inte 
upptäcka Afrika med oss? Ving 
erbjuder resor till 18 resmål 
i denna fantastiska världsdel, 
från Gambia till Zanzibar. 

Vings Afrika Vings Afrika

6-14 Afrika_5_sv.indd   8 2018-06-08   11:07
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Vings Afrika Vings Afrika

VINGS AFRIKA

SUNPRIME TAMALA BEACH GAMBIA (BILDEN ÄR EN ILLUSTRATION)

6-14 Afrika_5_sv.indd   9 2018-06-08   11:08

N R  2 :  Stor Afrika-special och en hel  
del information och inspiration om 
Vings träningsresor. Vi fick också följa 
med familjen som valde att lägga ett 
par månader av föräldraledigheten på 
en långsemester på Sunwing Sandy 
Bay på Cypern.
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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

 35

35_Tågcharter.indd   35 2019-06-26   08:42

V I N G S  V Ä R L D  1 0  Å RV I N G S  V Ä R L D  1 0  Å R

N R  1 :  Vi fick följa med 3-åriga Adelina  
och hennes föräldrar bakom kulisserna 
på en fotoresa till Sunwing på Cypern.  
Vi berättade också om prisvärda Albanien, 
en nyhet i vårt utbud. Dessutom: stort 
hållbarhetstema, bland annat fick vi följa 
med köksmästaren Andreas på O.B.C  
Cypern till lokala odlare som levererar 
sina prima råvaror till hotellet.

N R  2 :  Stolta kunde vi i detta nummer  
presentera den stora nyheten om att  
vi klimatkompenserar alla flygresor.  
Vi gjorde också ett besök i Gambia, där 
vårt Sunprimehotell skapat arbetstill-
fällen för flera hundra lokalinvånare. 
Dess utom: succé för Vings tågcharter.

2019

24

˝SUNWINGKONCEPTET
PASSAR OSS ALLDELES
UTMÄRKT!˝

22-26 Adelina Wenthe_3.indd   24 2018-12-12   14:39
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”ADELINA LÄR
BERNIE ATT
TECKNA KEPS”

V
i ringde upp mamma Linda 
för att få ta del av familjen 
Wenthes intryck av Cypern-
veckan. 

 – Vår stora utmaning brukar vara 
att hitta ett resmål och ett hotell som 
både vi föräldrar och alla barnen är 
nöjda med. Men efter den här resan 
kan vi konstatera en sak: Sunwing-
konceptet passar oss alldeles ut-
märkt!
 Redan när familjen Wenthe klev 
av planet märkte de en stor skillnad 
mot hur det har varit på andra re-
sor de gjort. Oron över att hitta till 
transferbussen och andra praktiska 
detaljer försvann direkt när de togs 
emot av Vings personal som visade 
dem rätt. Och som till familjens 
förvåning också checkade in dem på 
hotellet, redan på flygplatsen.

– Det var otroligt lyxigt, när vi kom 
fram till hotellet hade vi redan nyck-
larna till rummet i handen. 

B A D  B R U K A R  V A R A  den huvudsak-
liga sysselsättningen när familjen 
Wenthe är på semester. På Sunwing 
Sandy Bay uppskattade de både att 
det fanns så många olika pooler och 
att det aldrig rådde någon brist på 
solstolar eller parasoller.  
 – Jag blev också glad när jag 
upptäckte att småbarnspoolen var 
solskyddad. Det gjorde att jag kände 
mig trygg med att låta Adelina bada 
så länge hon ville – även när solen var 
som starkast. 
 Bea och Louise hittade istället sin 
skugga i Teen Lounge, där de kunde 
spela pingis, PlayStation eller bara 
hänga vid en dator med varandra 

och med nyfunna kompisar. Och när 
Adelina väl kom upp ur poolen gick 
hon gärna till Mini Land, eftersom 
hon gärna ville träffa Vings maskotar 
Lollo & Bernie. 
 – Hon älskade verkligen Lollo & 
Bernie, de blev helt klart hennes nya 
idoler!

D E N  H Ä R  G Å N G E N  hade familjen valt 
att skämma bort sig själva med All 
Inclusive. De blev glatt överraskade 
av det stora utbudet och att midda-
garna hade olika teman, som cypri-
otisk kväll, italienskt eller asiatiskt. 
Linda och Niclas uppskattade också 
de stora salladsbufféerna, medan 
barnens favorit snarare blev mjuk-
glassmaskinen. 
 – En extra guldstjärna får hotellet 
också för den fantastiska juicepres-

Följ Adelina, som har Downs Syndrom, på 
instagramkontot @teckensomstod. Där 
lär Adelina och hennes familj ut tecken 
som stöd för att kunna kommunicera 
bättre i vardagen.  

TIPS

22-26 Adelina Wenthe_3.indd   25 2018-12-12   14:39



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



ROOM SERVICESERVICE
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.

CITYHOTELL MED CITYHOTELL MED 
TAKTERRASSERTAKTERRASSER

Paradise Cove Boutique Hotel är ett fint hotell för vuxna 
på norra Mauritius. Hotellet ligger vid en skyddad vik som 
kantas av palmer. Här kan du koppla av vid infinitypoolen, 
pröva olika vattensporter eller unna dig en skön behandling 
i hotellets spa. Under 2019 har alla rum renoverats, barer och 
restauranger har fräschats upp och ett nytt poolområde har 
byggts. Det som tidigare var fantastiskt är nu ännu bättre!

Nybyggda JA Lake View Hotel är 
ett stort och tjusigt All Inclusive- 
hotell i Dubai. Detta 5-stjärniga 
hotell ligger vid en golfbana, en 
kort promenad från den privata 
stranden. Här finns också en in-
ternationell barnklubb, gym, spa, 
olika sportaktiviteter och ett stort 
poolområde. När du blir sugen  
på en bit mat har du flera restau-
ranger att välja bland och även 
ett flertal barer där du kan avsluta 
kvällen med en svalkande dryck.

En lyxigare 
semester

Bo bättre på 
Mauritius

De flesta storstäder upplevs bäst 
till fots, men få platser ger samma 
”wow”-känsla som utsikten från en 
riktigt läcker takterrass. Njut av  
fantastiska vyer på hotell som 
Lebua at State Tower i Bangkok, 
Barcelo Raval i Barcelona eller 
Empire Hotel i New York. 
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200 Sunclass-medarbetare kan inte ha fel. När man flyger till Gran Canaria är 
det hotellet Cristina Las Palmas som gäller. Läget går inte att klaga på: precis 
vid Las Canteras-stranden och ett stenkast från Catalinaparken. Lägg därtill en 
härlig takterrass, fina rum och chansen att få umgås med personalen på världens 
bästa charterflygbolag – och du förstår varför du bör överväga att bo här nästa 
gång du reser till Gran Canaria.

Bo som Sunclass kabinpersonal

Inför sommaren 2020 fräschas 
rummen på Sunprime Dogan Side 
Beach upp och får nya textilier, 
delvis renoverade badrum och 
målas om. Det innebär att ett av 
våra mest populära hotell förmod- 
ligen snart är ännu mer populärt.

RENOVERING RENOVERING 
PÅ SUNPRIMEPÅ SUNPRIME
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NYFIKEN PÅPÅ
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.

Themis Kriara är hotelldirektören som 
alltid har en stund över för både gäster 
och personal. Hon är dessutom en kvinna 
som brinner för miljön och som sett till 
att Sunwing alltid har legat i framkant 
just när det gäller miljöarbete. 

Om du någon gång varit på Sunwing Resort 
Kallithea Beach har du förmodligen sett 
henne ila förbi med raska steg och ett stort 
leende. Themis Kriara verkar vara över-
allt – samtidigt. Men så bryr hon sig också 
väldigt mycket om att både gäster och 
personal ska trivas. Det är en av de stora 
anledningarna till att Sunwing Kallithea på 
Rhodos är ett av Vings absolut mest popu-
lära hotell.  

– Jag kallar min ledarskapsfilosofi för  
”Management by Love”, säger Themis med 
ett leende när vi sätter oss med en kopp 
frappuccino på hennes kontor bakom  
receptionen på Sunwing Kallithea Beach. 

Hotelldirektören
som styr med  
kärlek
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M E R  O M  D E T  L Ä N G R E  F R A M .  Men låt oss ta det från 
början. Themis föddes i Aten och spenderade 
alla sina somrar på Rhodos, där hennes mamma 
numera bor permanent. När Themis själv skulle få 
barn hade hon ett bra jobb i Aten, men kände att 
hon ville ha mer livskvalitet. Hon började längta 
tillbaka till barndomens Rhodos och lyckades hitta 
ett jobb som assistant manager på hotellet  
SunGarden, nuvarande Sunwing Kallithea Beach. 

– Ganska snart blev jag ansvarig för miljö- och 
kvalitetsarbetet på det hotellet och Sunwing i 
Makrigialos. Det passade mig perfekt, eftersom jag 
alltid har brunnit för miljön, berättar Themis.

D E T  V I S A D E  S I G  S N A B B T  att rätt kvinna hamnat 
på rätt plats. 2003 blev Sunwing Kallithea det 
första hotellet i världen som fick miljöutmärkel-
sen ECO-label. Under de följande åren utökades 
Themis ansvar och hon blev hållbarhetsansvarig 
för hela Thomas Cook Northern Europe. 

– Under de närmast följande åren fick resten  
av våra Sunwing Resorts också ECO-label- 
utmärkelsen. Vart och ett av dem var också det 
första hotellet på respektive destination som  
fick utmärkelsen, berättar Themis stolt. 

T H E M I S  K R I A R A  Ä R  H E L T  E N K E L T  ingenting annat än 
en framgångssaga. Idag är hon övergripande  
ansvarig för Vings hotellprogram i hela Grekland 
och östra Europa. Dessutom har hon kvar rollen 
som hotelldirektör för sitt älskade Sunwing  
Kallithea Beach. Och där har hon som sagt jobbat 
hårt med sitt ”Management by Love”.

– Till att börja med handlar det om att anställa 
rätt människor. Jag har alltid hävdat att det vikti-
gaste är att man har bra värderingar och ett trev-
ligt sätt, resten är lätt att lära sig! Jag är an svarig 
för 250 anställda under högsäsong och jag kan 
ärligt säga att jag älskar dem alla. Jag är tacksam 

och stolt över att de varje dag ger sitt yttersta för 
att våra gäster ska få de bästa veckorna på året.

O C H  K Ä R L E K E N  V E R K A R  V A R A  besvarad. När man 
pratar med hennes personal finns det inte en enda 
person som har något ont att säga om Themis. 
Inte ens om man tjatar på dem. Lika svårt verkar 
det vara för Themis själv att beskriva en normal 
arbetsvecka. Någon sådan finns nämligen inte, 
menar hon. Däremot är varje vecka fylld av ny 
glädje och nya utmaningar.  

– Det bästa jag vet är att sitta tillsammans med 
mina kollegor och diskutera allt som har med den 
dagliga hotelldriften att göra. Jag älskar att hitta 
nya lösningar, processer och arbetssätt som höjer 
kvaliteten och som gör gästerna ännu nöjdare. Det 
nära samarbete vi har, inte bara på det här hotellet 
utan mellan alla hotell jag är ansvarig för, har lett 
till att vi har uppnått otroligt mycket, inte minst 
i form av priser och utmärkelser inom en mängd 
områden. 

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  &  S A R A  D E  B A S LY
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Sunwing Kallithea Beach på Rhodos blev 2003 det  Sunwing Kallithea Beach på Rhodos blev 2003 det  
första hotellet någonsin som fick den europeiska  första hotellet någonsin som fick den europeiska  
miljöutmärkelsen Eco Label. Och på den vägen är  miljöutmärkelsen Eco Label. Och på den vägen är  
det. Hotellet är idag något av ett flaggskepp när  det. Hotellet är idag något av ett flaggskepp när  
det gäller Vings miljö- och hållbarhetsarbete. det gäller Vings miljö- och hållbarhetsarbete. 
Mycket tack vare två kvinnor med en stor passion.Mycket tack vare två kvinnor med en stor passion.

Med passion
FÖR MILJÖNFÖR MILJÖN
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

"Varje steg i rätt 
riktning är viktigt"
          – MINA SPLAGKOUNIA-ZAHARIOU           – MINA SPLAGKOUNIA-ZAHARIOU 



22

Mina har ingen direkt favorit bland alla  
projekt som genomförts. Hon är lika stolt 
över alla miljöinitiativ, stora som små. 
 – Varje steg i rätt riktning är viktigt. Att  
ta bort sugrören på ett hotell låter kanske 
lite, men tar vi bort 80 miljoner sugrör på  
alla hotell är det inte längre en småsak. 
 På frågan om vi inte borde sluta flyga  
funderar Mina en stund innan hon svarar.
 – Redan idag har vårt flygbolag bland 
de lägsta utsläppen per passagerare, och vi 
fortsätter vår resa med att minska dem ännu 
mer. Det finns så oerhört mycket positivt 
med att resa, träffa nya människor och se  
nya platser. Däremot ska vi sträva efter att 
göra det så miljövänligt som möjligt. 

D – Det här är bara början, 
det bästa har vi fortfarande 
framför oss, säger Mina 
Splagkounia-Zahariou, 
som sedan 2013 är Sustai-

nability, Health & Safety Manager, inte bara på Sunwing 
Kallithea Beach, utan för hela Nordic Leasure Travel 
Group Hotels & Resorts. 
 Mina, som är född på Rhodos, började sin karriär på 
Sunwing Kallithea som telefonist i receptionen 1982.  
Genom åren har hon haft ett flertal olika tjänster innan 
hon erbjöds sin nuvarande roll av hotellets direktör  
Themis Kriara (som du kan läsa mer om på sid. 18).  
Precis som Themis brinner Mina för miljön, en nödvän-
dig förutsättning för en hållbarhetsansvarig, menar hon. 
 – Du måste ha en passion för jobbet när du arbetar 
med de här frågorna. Klimathotet är på riktigt, allting 
förändras så fort. Vi måste verkligen göra allt vi kan.
 Eftersom både Mina och Themis brinner för ämnet 
finns hållbarhet med i varje aspekt av den dagliga driften 
av hotellet. Ända sedan miljöinitiativet ”100 Steps” in-
troducerades på Sunwing Kallithea 1995 har massor av 
projekt initierats och genomförts. All personal får en  
gedigen utbildning (när jag ber Mina om ”några exempel” 
skickar hon en 48-sidig presentation…) för att förstå hur 
viktig miljön är. Tillsammans hittar de också ständigt 
nya områden att förbättra. 
 – Vårt motto är ”Du kan inte minska det du inte  
mäter”, berättar Mina. Genom noggranna mätningar  
har vi lyckats minska allt från vatten- och energiförbruk-
ning till användandet av plastartiklar. Bara under den 
här sommaren har vi till exempel tagit bort 2,3 miljoner 
plastartiklar på tre av våra grekiska hotell. 
 Det är inte bara personalen som är med på ”hållbar-
hetståget”. Även gästerna har blivit riktigt duktiga, till 
exempel på att sopsortera, återanvända handdukar, välja 
vegetariskt och minska på matsvinnet. Varje sommar 
fylls också stranden av frivilliga semesterfirare när det 
traditionsenligt anordnas ”Beach Cleaning Day”. 
 – Tidigare har det känts som att miljön var något  
man ville slippa tänka på under sin semester. Idag  
märker vi att de flesta faktiskt vill göra sitt för miljön 
även när de är här.    

"Redan idag har Vårt flygbolag     
 bland de lägsta utsläppen  
    per passagerare"

H Å L L B A R H E TH Å L L B A R H E TH Å L L B A R H E TH Å L L B A R H E T
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Sopsortering med 
Lollo & Bernie

H Å L L B A R H E TH Å L L B A R H E T

SUNWING SUNWING 
KALLITHEA BEACHKALLITHEA BEACH

ETT URVAL AV PRISER OCH 
UTMÄRKELSER: 
• 1992 Första europeiska Blue Flag
• 2003 Den europeiska 
 miljöutmärkelsen Eco Label
• 2010 Den första av 5 Travelife  

Gold-certifieringarna
• 2017 Stora Barnsemesterpriset för  

bästa familjehotell på Rhodos
• 2018 Global Cristal award 
• 2018 Customer hero Award
• 2019 Stora Barnsemesterpriset för  

bästa familjehotell bland alla  
charterhotell

E X E M P E L  P Å  M I L J Ö I N I T I A T I V :  
• Engångsbestick i plast har ersatts  

med miljövänligare alternativ.
• Nya kortläsare gör att strömmen  

slås av när gästen lämnar rummet. 
• Nya, mer energieffektiva kylskåp i 

rummen.
• Alla glödlampor utbytta mot 
 LED-lampor.
• Vattenbesparande filter i alla pooler.
• 95 % av väggytorna målade med  

miljövänlig färg. 
• Återvinningskärl på flera ställen runt  

hela resorten. 
• Beach Cleaning Day årligen. 
• Rengöringsmedel med färre kemikalier. 

ÅTERVINNING PER ÅR PÅ  
HOTELLET:

• Papper/plast/burkar: 18 ton.
• Glas/flaskor: 8 ton.
• Olja från restaurangköken: 3 ton. 
• Därutöver batterier, lampor, 
 elektronisk utrustning…
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#noplaceforplastic
• Mer än 9 miljoner engångsartiklar  
 i plast har tagits bort sedan 2018.
• En halv miljon engångsplastartiklar  
 har ersatts av miljövänliga alternativ.
• Ytterligare 50-60 miljoner engångs- 
 artiklar från våra kontor, hotell och  
 flygbolag skall tas bort eller ersättas  
 under 2020/2021. 

Visste du att …
... en enda 1-litersflaska i plast tillver-
kas av 0,25 liter olja och förbrukar  
2 liter extra vatten innan den når dig?
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1990
Sunwing 
inrättar ett 
miljöråd.

1995
Sunwing lanserar 
programmet 
“Hundra steg mot 
en bättre miljö”.  

 Ū
Sunwing inför 
källsortering  
på hotellen.

2001
Sunclass  
Airlines 
börjar käll-
sortera skräp 
ombord.

 Ū
Sunwing 
börjar arbeta 
med miljö- 
märkningen 
Svanen.

2005
EU Ecolabel till 
Sunwing Cala 
Bona Beach 
(Mallorca).

2003
EU Ecolabel 
till Sunwing 
Kallithea.

 Ū
Sunclass 
Airline börjar 
med gröna  
inflygningar. 

2007
EU Ecolabel till 

Sunwing Fañabé 
Beach (Teneriffa) 

och Sunwing 
Makrigialos 

Beach (Kreta).

1992
Sunwing på 
Rhodos erhåller 
miljöpriset “Blue 
Flag award”. 

1999
Ving skriver under 
"Code of Conduct 
for Tour Opera-
tors Against Child 
Sex Trafficking".

2002
Sunwing 
på Rhodos 
engagerar 
sig i Beach 
Cleaning 
Day, fler  
hotell följer 
efter kom-
mande år.

2006
EU Ecolabel till 

Sunwing Sandy Bay 
Beach (Cypern).

2004
EU Ecolabel 
till Sunwing 
Arguineguín 
Seafront (Gran 
Canaria). 

 Ū
 Introducerar 
hållbarhets- 
certifieringen 
Travelife för 
egna hotel.  

1990 2000

Hållbarhet på våra  
egna hotell 
Våra egna hotell, Sunwing Family Resorts, O.B.C. by 
Sunwing och Sunprime Hotels är med i Travelife, en 
internationellt erkänd hållbarhetsstandard, vilket både 
handlar om hotellens miljöarbete och sociala ansvar. 
Sunwing har dessutom erhållit EU Ecolabel, Europas 
motsvarighet till Svanen och en av världens främsta 
miljömärkningar.

Vings resa mot

MER HÅLLBAR MER HÅLLBAR 
SEMESTERSEMESTER

H Å L L B A R H E TH Å L L B A R H E TH Å L L B A R H E TH Å L L B A R H E T

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  &  K I M  H O U M A R K  H A N S E N
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Biobränsle
Idag finns endast 3 % 
biobränsle att tillgå  
på marknaden. Vi är en 
del av projektet NISA 
(Nordic Initiative for  
Sustainable Aviation  
som arbetar för att främja och utveckla en 
mer hållbar flygindustri med specifikt fokus 
på alternativa hållbara bränslen för flyget. 

2011
Sunclass 
Airlines 
blir första 
europeiska 
flygbolag att 
byta ut pap-
persmanual-
er till Ipads. 

2015
Tar bort elefant- 
ridning i utflykts- 
programmet.

2013
EU Ecolabel 
till Sunwing 
Side East 
Beach  
(Turkiet).

 Ū
Uppförande-
kod införs för 
alla underlev-
erantörer.

2020/2021
Alla egna hotell  
- Sunwing, Sunprime 
och O.B.C. skall  
erhålla Travelife 
 Gold (högsta nivån). 

 Ū
70 miljoner engångs- 
artiklar i plast skall 
tas bort eller bytas ut 
mot mer miljövänliga 
alternativ på flyg-
bolaget, egna hotell 
samt kontor.

2010
Ving slopar  
den tryckta 
resekatalogen.

 Ū
Sunclass  
Airlines  
certifieras med 
ISO 14001.

2014
Sunclass Airlines 
investerar i ving- 
tippar för minskad  
bränsleförbrukning 
och bättre   
prestanda. 

2017
Inför en 
särskild 
policy för 
djurvälfärd 
på resmål 
och parker. 

2020
Våren 2020 presen-
teras ny strategi för 
åren 2020-2030.

2012
EU Ecolabel  
till Sunwing 
Kamala Beach 
(Thailand)  
och Sunwing 
Alcudia Beach 
(Mallorca). 2019

Vinggruppen investerar i 
klimatkompensation för alla 
flygresor, busstransfers på 
resmålen samt boende på de 
egna hotellen. 

 Ū
Går med i NISA (Nordic Initia-
tive for Sustainable Aviation).

2010 2020

2018
Introducerar 
plastinitiativet 
#noplacefor-
plastic.

 Ū
Tar bort parker 
som har späck-
huggare och 
delfiner. 

 Ū
 Introducerar 
”Love Local- 
utflykter”.  

Visste du att…
… biobränsle kan 
bidra till 70-80 %  
utsläppsminsk-

ningar

Vårt eget flygbolag har bland 
de lägsta utsläppen i Europa 
per passagerare

Lågprisflyg: Europa 70 g CO2 

/per passagerarkilometer 

Sunclass Airlines: 65 g 
CO2/per passagerar- 

kilometer 

Reguljärflyg: Europa 90 g CO2 

/per passagerarkilometer 

1000

Ving klimat- 
investerar för 
890 000 ton 
CO2-utsläpp  

Klimatkompensation är inte  
en engångslösning på klimat-
problemet, utan ett viktigt 

komplement för att minska 
utsläppen och fortsätta arbetet 
med tekniska lösningar.

Ving har förmodligen det  
mest omfattande klimat- 
kompensationsprogrammet  
i hela branschen.

• Alla flyg oavsett flygbolag  
 för ca 1,6 miljoner gäster.

• Alla busstransfers på  
 resmålen till och från flyg 
 platsen för ca 1,1 miljoner  
 gäster.

• Alla ca 500 000 gäster  
 som bor på något av  
  våra egna hotell Sunwing,  
 Sunprime  och O.B.C. 

• Vår investering har en  
 positiv inverkan i många  
 lokala samhällen och för fler  
 än 125 000 människor.

Alla projekt verifieras av tredje 
part och certifieras av FN: s 
Clean Development Mechanism 
(CDM), Verified Carbon Stan-
dard eller Gold Standard.

VINDKR AFT  
244 540 TON CO2

1

4 VAT TENKR AFT 
133 500 TON CO2

3 VATTENINFRAS-
TRUKTUR  
133 500 TON CO2

2 SOLENERGI  
378 460 TON CO2

Vi inves-
terar i fyra  
områden: 

H Å L L B A R H E TH Å L L B A R H E T
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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

I april 2020 gör Celebrity Cruises senaste tillskott sin jungfrufärd. Celebrity 
Apex är ett sprillans nytt kryssningsfartyg med banbrytande design och tekno- 
logi. Ombord hittar du ett stort utbud av restauranger, barer, aktiviteter och  
nöjen. En av de största attraktionerna är "The Magic Carpet" – en stor glas- 
veranda som förflyttar sig mellan däcken, hängande utanför fartygskroppen.

NYTT LYXIGT KRYSS-
NINGSFARTYG

Dags för  
konferens  
eller kickoff?
En välplanerad konferensresa eller 
kickoff är ett enkelt sätt att stärka  
sammanhållningen och öka trivseln 
och effektiviteten på arbetsplatsen. 
Och att ha den utomlands behöver 
inte bli dyrare – bara väldigt mycket 
roligare. Intresserad? Mejla till  
konferens@ving.se för mer information.

BO BRA, 
BILLIGT 
OCH NÄRA 
Snart kan du bo ännu mer bekvämt 
innan du ska ut och resa. Under 
2020 öppnar två nya hotell som 
kommer att förändra din bild av 
flygplatshotell. Och med bara 
några meter till terminalerna 
tar du dig enkelt till ditt flyg på 
kortast möjliga tid. I februari står 
Comfort Hotel Arlanda Airport 
redo att ta emot dig, och till 
hösten öppnar Comfort Hotel 
Copenhagen Airport. Bästa  
stället att starta din resa på!
 

Lancôme har skapat en doftsensa-
tion med noter av rosor och jasmin  
– en ny stjärna i din doftsamling. 
Doften har fått det passande nam-
net Idôle och kommer i en elegant, 
tunn flaska som liknar en smart- 
phone. ”The World’s Thinnest 
Fragrance” är lätt och perfekt att  
ha med i väskan för en snabb upp-
fräschning, var du än befinner dig.

DIN NYA IDOL PÅ DIN NYA IDOL PÅ 
AIRSHOPPEN.SEAIRSHOPPEN.SE

VING  
HOLIDAY CARDHOLIDAY CARD
När du bokar en resa med Ving 
kan du kostnadsfritt skaffa ett Ving 
Holiday Card och dela upp din 
betalning. Du ansöker enkelt om 
kortet online. Ving Holiday Card 
är det kompletta semesterkortet 
som ger dig en rad förmåner och 
underlättar din semester.
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Möt Lollo & Bernie i deras eget Möt Lollo & Bernie i deras eget 
barnprogram! Avsnitten visas på både barnprogram! Avsnitten visas på både 

YouTube och på Ving.se.YouTube och på Ving.se.

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

LOLLO 
& BERNIE

i nytt barnprogram
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I programmen får bar-
nen kliva in i Lollo och 
Bernies vänliga värld. 

I avsnittet ”Skattjakten” hit-
tar vännerna något oväntat 
under en dag på stranden.  
I ”Födelsedagen” förbereder 
Bernie en födelsedagsfest 
för Lollo och i ”Tävlingen” är 
vännerna på tävlingshumör 
– men inser att gemenskap 
är viktigare än konkurrens.
 Inspelningen gjordes 
på Rhodos i somras och de 
flesta av scenerna utspelar 
sig på Vings vuxenhotell 
Sunprime Miramare Beach. 

Där kunde Lollo och Bernie 
fokusera helt på att vara 
filmstjärnor utan att dra  
till sig för mycket uppmärk-
samhet. 
 Manusförfattare för 
filmerna är Karin Ernerot, 
känd bland annat från SVTs 
Drakens värld. Regisserade 
gjorde Karsten Andersen 
som har en lång bakgrund 
som TV-producent. Och 
producent var Johannes 
Stålnacke Nero från Ving. 
Men de största stjärnorna 
är förstås Lollo och Bernie, 
som spelar sig själva.  Behind the SCENES
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Det nya, spännande och roliga 
barnprogrammet med Lollo & 

Bernie spelades in under några 
sommardagar på Sunprime 
Miramare Beach på Rhodos. 

"Vi är bästa vänner och 
            vi bor i solens land..."

Behind the SCENESSCENES



-- -

0 The Seychelles Islands "JI @ @visitseychelles
the seychelles islands 

another world 
www.seychelles.travel 
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T E X T :  E M M A  A L E X   F O T O :  M A J A  T E K L A  I  S A M A R B E T E  M E D  S Y S T R A R  I  B E R G E N

DAVOS ÄR EUROPAS HÖGST BELÄGNA STAD,  
MED EN HÖJDNIVÅ PÅ 1 560 METER ÖVER HAVET.
I DALARNA RUNT STADEN FINNS ÖVER  
700 KILOMETER LÅNGA VANDRINGSLEDER.

VINGS FÖRSTA
tågsemester
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A tt tågresan dit skulle ta 
nästan 30 timmar, med 
ett flertal byten, var 
ingenting som verkade 

avskräcka någon i gruppen. De otroligt 
vackra vyerna som passerade förbi utan-
för tågfönstret, och det trevliga sällska-
pet, fick tiden att gå relativt snabbt.

– Att åka tåg är en väldigt social upp- 
levelse, eftersom man har gott om tid 
att lära känna sina medresenärer. Det 
var roligt att få träffa så många nya 
människor, både inom gruppen och 
lokala passagerare, berättar Anette  
Ros som reste till Davos med sin man 
Kai för att fira sitt silverbröllop.

T Å G R E S O RT Å G R E S O R

I slutet av september 2019 gick Vings första I slutet av september 2019 gick Vings första 
tågsemester av stapeln, i samarbete med tågsemester av stapeln, i samarbete med 
outdoorbyrån Systrar i bergen. En förväntans-outdoorbyrån Systrar i bergen. En förväntans-
full grupp på 28 personer skulle ta sig från full grupp på 28 personer skulle ta sig från 
Stockholm till Davos i schweiziska Alperna. Stockholm till Davos i schweiziska Alperna. 
Det var de härliga vandringslederna i dalar-Det var de härliga vandringslederna i dalar-
na runt staden som var resans mål.na runt staden som var resans mål. 
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T Å G R E S O RT Å G R E S O R

R E G N E T  Ö S T E  N E D  U T A N  uppehåll 
under första dagens vandring, men 
det tog gruppen med ro. Det var bara 
att göra det bästa av situationen. Och 
kanske är det just sådana prövning-
ar som knyter människor närmare 
varandra. För även om det skiljde  
50 år mellan resans äldsta och yngs-
ta deltagare var sammanhållningen 
stark under hela resan. 

D A V O S  H A R  E N  H I S T O R I A  som välkänd 
kurort som botade många sjuka med 
dess rena luft. Det är en otroligt 
vacker stad, omsluten av höga berg. 
Man har inte särskilt bråttom när 
man vandrar genom dessa landskap 
som tycks hämtade ur inlednings-
scenen i Sound of Music. Det är 
vanligt med korta pauser för att se 

på utsikten och föreviga ögonblicket 
med mobilkameran. 

P Å  K V Ä L L A R N A  S E R V E R A D E  H O T E L L E T 
en utsökt fyrarättersmiddag. Välbe-
hövligt efter en lång dags vandring. 
Vissa ville hellre äta middag i byn 
eller köpa med sig schweiziska deli-
katesser, som goda ostar och korvar, 
till hotell rummet. 
      – Det bästa med att åka på en 
gruppresa är att du är med på dina 
egna villkor, även om du tillhör en 
grupp, säger Margareta Widing som 
var med på resan. Det finns inget 
krav på att vara med på alla aktivite-
ter. Någon dag kanske ett par tim-
mar på balkongen, med utsikt över 
de grönskande bergen, lockar mer  
än vandring. Och då är det helt okej.

R E S A N S  H Ö J D P U N K T  V A R , enligt de 
flesta, vandringen och gemenskapen. 
Att få uppleva en sådan vacker natur 
och samtidigt vara med en härlig 
grupp. Såväl under resan dit och hem 
som där på plats. Det var en aktiv och 
trevlig semester. Och att åka tåg var 
ett nygammalt och spännande sätt 
att resa på. Flera deltagare lovorda-
de resan med uttryck som ”succé” 
och ”mitt livs resa”. Och innan tåget 
hunnit kommit tillbaka till Stock-
holm hade flera börjat prata om att 
göra en gemensam resa snart igen.

V I L L  D U  O C K S Å  Å K A  P Å  T Å G S E M E S T E R ? 
Håll utkik på Ving.se/tagresor  
för fler resor framöver.

VISSTE DU ATT VING ARRANGERADE TÅGRESOR  
REDAN FÖR CIRKA TIO ÅR SEDAN? RESORNA  

NYLANSERAS NU SOM GRUPPRESOR.





Gambia, en afrikansk pärla 
Välkommen till Gambia, det mest solsäkra resmålet i hela Vings värld. De långa, 
gyllengula stränderna kallas för ”Gambias guld” och sträcker sig i stort sett längs 
hela kusten. De senaste åren har Gambia genomgått en positiv utveckling som 
gjort att turismen börjat blomstra. Nya, högklassiga hotell och massor av aktivite-
ter i stil med kanotpaddling på Gambiafloden och spännande matvandringar gör 
att fler och fler börjar vända blickarna mot denna afrikanska pärla. Med Ving bor 
du bäst på Sunprime Tamala Beach, direkt på den fantastiska stranden i Kotu.

Läs mer och boka din resa på ving.se/gambia
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A K T I V  S E M E S T E RA K T I V  S E M E S T E R

Alltmer forskning visar hur viktigt det är att vi rör  Alltmer forskning visar hur viktigt det är att vi rör  
på oss för att må bra och behålla hälsan. Om  på oss för att må bra och behålla hälsan. Om  
du är en av dem som tycker att semestern är  du är en av dem som tycker att semestern är  
den perfekta tiden att träna kommer här många  den perfekta tiden att träna kommer här många  
spännande nyheter som du kan välja på till nästa resa! spännande nyheter som du kan välja på till nästa resa! 

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

Mer träning och

UNDER SEMESTERN
aktiv avkoppling



38

V I L L  D U  H E L L R E  R E S A  T I L L  H Ö S T E N ?  H Ä R  H I T T A R  D U  A L L A  V Å R A  T R Ä N I N G S R E S O R :  Ving.se/traningsresor/

MARS 

1/3 Crossfit-läger på Teneriffa

17/3 Outdoor-vecka på Maderia

22/3 Yogaresa till Kap Verde

24/3 Träningsresa till Madeira

APRIL 

4/4 Cykelträning med Team Snabbare på Mallorca

11/4 Triathlonträning med TriFit på Mallorca

16/4 WE och Formtoppens träningsresa till Kreta

21/4 Yoga med Pernilla Cristvall på Maderia.

21/4 Full fart med träningsresa för 50+ till Mallorca

25/4 Bike camp på Mallorca

25/4 Mat- och träningsresa till Mallorca 

25/4 Träningsresa med tidningen TARA till Mallorca

TRÄNINGSRESOR I VÅRTRÄNINGSRESOR I VÅR
Här hittar du ett urval av vårens spännande tränings- och hälsoresor. Här hittar du ett urval av vårens spännande tränings- och hälsoresor. 

MAJ 

1/5 Ving Camp på Cypern

2/5 Träningsresa med tidningen  
 M-Magasin till Mallorca

9/5 Löparresa med Next Level  
 Running till Kroatien

19/5 Tåg- och löparresa med  
 Malin Ewerlöf till Österrike.

24/5 3-dagars yogapaket på Sunwing  
 Kallithea Beach på Rhodos.

24/5 Yoga för stela män på Sunwing  
 Kallithea Beach på Rhodos.

30/5 Träningsresan Relax & Reload  
 till Mallorca
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A K T I V  S E M E S T E RA K T I V  S E M E S T E R

SIMKURSER OCH PT-SIM   
Vill du lära dig grunderna i crawl  
eller simma snabbare? Med en  
personlig simtränare kan du få en 
skräddarsydd crawlkurs helt utifrån 
dina egna förut sättningar. 

TRÄNA PÅ RUMMET 
För dig som vill kunna träna på 
egen hand när det passar dig.  
Låna ett tränings-kit inklusive  
övningar för att hålla i träningen  
utan att be höva gå till gymmet!

PERSONLIG TRÄNARE   
Med en personlig tränare får du hjälp 
med att skräddarsy din träning.

Våra professionella personliga 
tränare är med dig under hela  
träningspasset och erbjuder allt från 
enklare kostrådgivning till att lägga 
upp individuellt anpassade tränings-
program.

På vårt ICA-klassikercertifierade hotell 
Sunwing Makrigialos Beach på Kreta finns 
alla förutsättningar för att kunna hålla 
igång träningen, även under semestern! 

• Digitalt utmärkta löprundor eller  
promenadrundor 

• Löpband eller gåband

• Stavar för utlåning 

• Crosstrainer

• Motionscykel 

• Pool för simning 

• Roddmaskin

L Ä S  M E R  P Å  
Ving.se/traningsresor/ica/klassiker-hotell

L Ä S  M E R  O M  V Å R A  T R Ä N I N G S T I L L V A L  P Å : 
Ving.se/traningsresor/aktiv-semester/tillval

Boosta din träning
Vill du ha en extra dos av träning och hälsa under  Vill du ha en extra dos av träning och hälsa under  
semestern utan att åka på en hel träningsresa?  semestern utan att åka på en hel träningsresa?  
Inga problem, vi har lösningen! Med våra smarta  Inga problem, vi har lösningen! Med våra smarta  
tillvals paket för träning kan du fylla semesterveckan  tillvals paket för träning kan du fylla semesterveckan  
med det som du önskar ha lite mer av. med det som du önskar ha lite mer av. 

F L E R  H O T E L L  M E D  B R A  T R Ä N I N G S M Ö J L I G H T E R  H I T T A R  D U  P Å : 
Ving.se/traningsresor/traningshotell

ICA-klassikern är en enklare variant av En Svensk Klas-
siker där alla aktiviteter är baserade på de lopp som ingår 
i En Svensk Klassiker men man har två-tre månader på 
sig för varje aktivitet. Man delar upp den totala sträckan 
i olika träningspass som påminner om ursprungsgrenen 
och loggar allting i appen. Alla kan delta oavsett tidigare 
erfarenheter. 

Nu tar vi vårt mångåriga samarbete med  Nu tar vi vårt mångåriga samarbete med  
En Svensk Klassiker vidare och presenterar vårt En Svensk Klassiker vidare och presenterar vårt 
första ICA-klassikercertifierade hotell som är första ICA-klassikercertifierade hotell som är 
Sunwing Makrigialos Beach på Kreta. Sunwing Makrigialos Beach på Kreta. 

ICA-klassiker- 
certifierade hotell 

EXTRA MYCKET YOGA
Vill du lära dig mer om yoga under 
semestern? Lägg till vårt 3-dagars 
yogapaket eller boka Nybörjaryoga 
för män. Inga förkunskaper krävs.  
Tillgängligt på Sunwing Kallithea 
Beach på Rhodos 24 maj 2020.
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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

Med över 60 storstäder i vårt cityutbud Med över 60 storstäder i vårt cityutbud 
finns det en hel del upplevelser att välja finns det en hel del upplevelser att välja 
mellan när man väl börjar sondera mellan när man väl börjar sondera 
terrängen. Här har vi valt att gräva lite terrängen. Här har vi valt att gräva lite 
djupare i evenemangskalendrarna för  djupare i evenemangskalendrarna för  
5 städer i sommar – och hittat en hel del 5 städer i sommar – och hittat en hel del 
stora och lite mindre guldkorn. Oavsett stora och lite mindre guldkorn. Oavsett 
vilken stad du väljer att resa till kan vi vilken stad du väljer att resa till kan vi 
erbjuda hotell som ligger nära det du erbjuda hotell som ligger nära det du 
vill se och uppleva. Håll till godo, här vill se och uppleva. Håll till godo, här 
kommer allt från karaoke i Reykjavik till kommer allt från karaoke i Reykjavik till 
hårdrocksfestival i Lissabon. hårdrocksfestival i Lissabon. 

5  städer

25  evenemang 

i  

CITYCITY

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 ,  W I K I M E D I A  C O M M O N S  &  R O M A I N  R O B I N I
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25  evenemang 

1 APRIL1 APRIL
KARAOKEPARTY!
Kom och sjung tillsammans med den isländ-
ska sångerskan, disco-divan och glädjespri-
daren Þórunn Antonía! Partyt fortsätter hela 
kvällen på dansgolvet, där Islands hetaste DJ 
Dóra Júlia står för musiken. Alla är välkomna 
och alla som vågar ställa sig på scenen och 
sjunga får ett pris.

24 MAJ 24 MAJ 
GRATIS JAZZ PÅ BRYGGJANS 
BRUGGHÚS
Söndagskvällar betyder livejazz på Bryggjans 
Brugghús vid den gamla hamnen i Reykjavik, 
så är det bara. Här njuter du förutom musiken 
av god mat från bistron och öl från det egna 
bryggeriet. Gratis inträde.

6 JUNI 6 JUNI 
FISHERMAN’S DAY
Första söndagen i juni firar man varje år Fis-
herman’s Day, som en hyllning till allt som har 
med havet att göra, samt landets långa och 
stolta fisketradition. Som besökare kan du se 
fram emot att följa med på en båttur, simma i 
havet eller bara strosa runt i hamnen och titta 
på utställningar och andra evenemang. 

6-12 JULI 6-12 JULI 
THE NATIONAL ICELANDIC  
HORSE COMPETITION
För islänningarna själva känt under namnet 
Landsmót är The National Icelandic Horse 
Competition landets absolut största sport- 
evenemang utomhus. Här visar Islands bästa 
hästar och ryttare upp sig vartannat år, ända 
sedan 1950. Tävlingar, marknader och andra 
kringevenemang under en vecka – ett hett  
tips för alla hästintresserade! 

3 AUGUSTI 3 AUGUSTI 
COMMERCE DAY
Om du åker till Island för att shoppa bör 
du sikta på någon annan dag än just den 3 
augusti. Sedan 1931 är den första måndagen 
i augusti en röd dag, då alla (i alla fall de 
flesta) butiker håller stängt. I gengäld brukar 
det innebära att en stor skara lokalinvånare 
befinner sig på stadens gator för att fira 
ledigheten. 

Reykjavik
25 APRIL 25 APRIL 
FRIHETSDAGEN
Den 25 april störtades regimen i Portugal 
och samma datum året därpå hölls det för-
sta demokratiska valet. Revolutionen fick 
namnet ”Nejlikerevolutionen” på grund av 
att nästan inga skott avlossades och folket 
på gatorna stoppade nejlikor i soldaternas 
gevär. Den här dagen firar man rejält i hela 
staden med en stor parad, fyrverkerier och 
massor av andra festliga arrangemang. 

19-22 MAJ 19-22 MAJ 
UXLX
Är du UX-designer eller bara allmänt 
nyfiken på UX är Lissabon stället att vara 
på den 19-22 maj. Föreläsningar och 
workshops under ledning av de bästa inom 
området utlovas. (För dig som inte vet vad 
UX är: UX står för User Experience och hand-
lar om ett designarbete som förbättrar 
användarnas upplevelse av en tjänst eller 
produkt). 

20-28 JUNI 20-28 JUNI 
ROCK IN RIO
I juni står Bela Vista Park i Lissabon värd för 
en av världens största musik- och 
nöjesfestivaler. Förutom framträdanden 
12 timmar om dagen av artister i världs-
klass finns det massor av aktiviteter för alla 
åldrar på festivalområdet. 

2-3 JULI 2-3 JULI 
VOA HEAVY ROCK FESTIVAL
För dig som gillar hårdrock och heavy metal 
är Estádio Nacional i juli skådeplats för 
några av de främsta banden inom genren. 
Korn och System of a Down är redan  
klara, håll dig gärna uppdaterad på  
www.voa.rocks för att se vilka ytterligare 
band som kommer. 

15 AUGUSTI 15 AUGUSTI 
ASSUMPTION DAY
Jungfru Marie himmelfärdsdag är precis 
som i många andra katolska länder en 
nationell helgdag i Portugal. För att ta del 
av något större firande bör du bege dig till 
någon mindre by utanför Lissabon. De fles-
ta av stadens lokalinvånare har nämligen 
semester och befinner sig på annan ort. 

Lissabon

CITYCITY

Hotel Mundial

CENTRALT 
HOTELL

Mitt i Lissabons 
gamla stadsdel 
Baixa ligger 
Mundial, ett av 
våra absoluta 
favorithotell i 
staden. Här bor 
du riktigt bra och 
har nära till allt. 
Efter en dag med 
sightseeing kan du 
koppla av med en 
drink på hotellets 
takterrass, där du 
dessutom bjuds på 
en utsikt som slår 
det mesta.
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Paris-Nice

2 5  A P R I L 2 5  A P R I L 
PARIS-NICE
Biltävlingen Paris-Nice har körts ända sedan i 
slutet av 1800-talet och är därmed en av de älds-
ta i världen. Den började som ett sätt för bilhand-
lare att försöka övertyga människor om att bilen 
var ett bra alternativ till häst och vagn. Tävlingen 
körs med veteranbilar, så räkna med en rejäl fröjd 
för ögat när bilarna rullar in i Nice den 25 april, 
på den sista av de fem etapperna. 

2 ,  1 6  M A J2 ,  1 6  M A J
FOTBOLL
Som regerande världsmästare bär franska  
fotbollsspelare huvudet högt. Spelarna i Nice 
är förstås inga undantag. Hemma på Allianz  
Riviera ska de under maj försöka göra livet surt 
för motståndarna vid två tillfällen. Den 2 maj  
möter man Nantes och den 16 maj är det  
St-Étienne som kommer på besök. 

1 4  J U N I 1 4  J U N I 
IRON MAN
Söndagen den 14 juni går den stentuffa triathlon-
tävlingen Iron Man av stapeln i Nice. Antingen 
anmäler du dig själv, eller så nöjer du dig med att 
sitta vid ett cafébord bredvid banan och njuta av 
att se andra svettas. 

1 7 - 2 1  J U L I 1 7 - 2 1  J U L I 
NICE JAZZ FESTIVAL
Jazzfestivalen i Nice har varit ett årligen åter-
kommande evenemang ända sedan 1948. Hit 
kommer över 30.000 människor för att njuta av 
världens bästa jazz på någon av de sex scenerna 
på festivalområdet. Det bjuds inte ”bara” på jazz, 
de senaste åren har festivalen också gästats av 
stjärnor som Black Eyed Peas, De La Soul och Nile 
Rodgers & Chics. 

A U G U S T I A U G U S T I 
CROSSOVER FESTIVAL
Liveuppträdanden av band och DJ:s. Som namnet 
antyder är detta en festival som spänner över de 
flesta genrer du kan tänka dig – och förmodligen 
några till. Sedan starten för mer än tio år sedan 
har Crossover Festival vuxit för varje år. Förvänta 
dig kringarrangemang över hela staden under 
festivaldagarna. 

Nice

CITYCITY

Nice jazz festival

Dublin

Iron Man 
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Zandvoort 1985

2 7  A P R I L 2 7  A P R I L 
KUNGENS DAG
Drottningens Dag bytte 2013 namn till  
Kungens Dag efter att drottning Beatrix  
abdikerade till förmån för kung Willem- 
Alexander. Namnändringen till trots bjuder 
dagen fortfarande på massor av festlighe-
ter. Eftersom det också är Nederländernas 
nationaldag fylls gatorna av orangeklädda 
och festglada människor. Fler än 800.000 
besökare brukar dessutom komma till sta-
den denna dag. Enligt säkra källor är detta 
inget som går att beskriva, det  
måste upplevas på plats. 

3  M A J 3  M A J 
FORMEL 1
Söndagen den 3 maj återvänder Formel  
1-cirkusen till Nederländerna och Zand-
voort-banan för första gången sedan 1985. 
Det blir garanterat en folkfest med hela 
världseliten på plats.Träning och kvaltäv-
lingar körs under fredagen och lördagen.

2  J U N I2  J U N I 
AMSTERDAM MAGIC SHOW
Magi och komedi med internation-
ella artister får du om du kommer 
till Boom Chicago’s Rozentheater  
tisdagen den 2 juni kl. 20.00. En kväll 
av oförglömlig underhållning utlovas,  
bara så att du vet. 

3 ,  1 0 ,  1 7 ,  2 4 ,  3 1  J U L I 3 ,  1 0 ,  1 7 ,  2 4 ,  3 1  J U L I 
FRIDAY NIGHT SKATE
Var ska man åka skridskor om inte i spor-
tens eget förlovade land? Ta med dina 
inlines till Amsterdam i sommar! Varje 
fredagskväll kan du följa med på ca 20 km 
långa, arrangerade rullskridskoturer längs 
Amsterdams gator. Turerna utgår alltid  
från Vondelpark Pavilion.

2 8 - 3 0  A U G U S T I 2 8 - 3 0  A U G U S T I 
UITMARKT
Nederländernas största kulturfestival  
med 300 artister utspridda på 25 scener 
fyller Amsterdam med ljuv musik under  
en hel helg. Det kanske bästa av allt 
– inträdet är gratis!

Amsterdam
1 7 ,  1 8  A P R I L 1 7 ,  1 8  A P R I L 
ANDRÉ RIEU
Den nederländske violinisten och dirigenten  
André Rieu har kallats både ”Ett globalt feno-
men” och ”Mannen som förde ut den klassiska 
musiken till de breda massorna”. Den 17:e och 
18:e april kommer han hur som helst till 3Arena i 
Dublin, så befinner du dig i närheten då och kän-
ner för att få dig lite klassisk musik till livs är det 
nog läge att boka biljetter så snart som möjligt. 

2 1 - 2 2  M A J 2 1 - 2 2  M A J 
INSPIRE FEST
Bord Gáis Energy Theatre är skådeplatsen för en 
festival som utforskar framtiden inom vetenskap, 
teknologi och kreativitet. Hit kommer mer än 
3.000 människor från fler än 40 länder för att ta 
del av det absolut senaste inom ovanstående 
områden. Välkommen hit och bli inspirerad du 
också! 

1 5 ,  1 9 ,  2 4 ,  3 0  J U N I 1 5 ,  1 9 ,  2 4 ,  3 0  J U N I 
FOTBOLLS-EM
Under fotbolls-EM 2020 kommer 12 städer runt-
om i Europa att stå värd för matcherna. Dublin 
är en av dem. Här spelar dessutom Sverige 
två av sina matcher! Den 19 juni är det playoff-
vinnaren (om det blir Bosnien & Hercegovina, 
Nordirland, Slovakien eller Irland är i skrivande 
stund inte klart) som står för motståndet och den 
24 juni möter vi Polen. Båda matcherna går av 
stapeln på Aviva Stadium.

1 5 - 1 9  J U L I 1 5 - 1 9  J U L I 
DUBLIN HORSE SHOW
Dublin Horse Show på Royal Dublin Society 
är ett av Irlands största idrottsevenemang, 
med över 100.000 gäster från hela världen. Hit 
kommer man för att se spännande hopptävling-
ar med världseliten, men också för att äta gott, 
shoppa – och synas. 

1 ,  2  A U G U S T I  ( S T A R T  3 1  J U L I )1 ,  2  A U G U S T I  ( S T A R T  3 1  J U L I )
DUBLIN IRISH FESTIVAL 
80 artister, 50 matställen, mängder av mark-
nadsstånd och ett oräkneligt antal glada 
människor – Dublin Irish Festiva är en prisbelönt 
festival och en folkfest utan dess like. Program-
met är i skrivande stund inte spikat, men följ 
gärna utvecklingen på dublinirishfestival.org.

Dublin

CITYCITY
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HOTELL VI GILLARVI 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.

Kos – när barnen får 
bestämma
PERIDIS FAMILY RESORT i utkanten av Kos stad är ett 
lägenhetshotell som är lika populärt hos våra kunder som 
hos oss som jobbar på Ving. Har man en gång bott där med 
familjen vill man gärna göra det igen. Och igen. Helt enkelt 
för att det är svårt att tänka sig ett mer bekvämt ställe att bo 
på med barn. 
Hotellet drivs av danska Heidi och hennes make Antonis, 
båda två kända för att inte lämna något åt slumpen. Den 
stora barnpoolen ligger mitt emellan de tre lägenhets
byggnaderna, vilket gör att du har full uppsikt över barnen 
även om du sitter på din balkong eller terrass. 

På hotellet finns det massor att göra, allt från mini golfbana, 
studsmatta, lekrum för de minsta och volleybollplan till en 
stor, nyrenoverad lekplats. Allting ligger nära och inhägnat, 
så du behöver aldrig vara orolig för att barnen ska försvinna 
iväg. Lägg till detta fantastisk mat, underbar personal och 
ovanligt bekväma lägenheter, så förstår du varför vi gärna 
slår ett extra slag för Peridis Family Resort.

Läs mer på ving.se/peridis
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KRETA ÄR ETT AV DE DÄR RESMÅLEN SOM HJÄRTAT KLAPPAR LITE 

EXTRA FÖR. BÅDE HOS VÅR PERSONAL OCH BLAND VÅRA GÄSTER. 

DET ÄR EGENTLIGEN INTE SÅ KONSTIGT. KRETA ÄR EN Ö SOM HAR DET 

MESTA, FRÅN HISTORISKA SEVÄRDHETER TILL GYLLENE STRÄNDER. 

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

KRETA
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Ving har arrangerat 
resor till Kreta i 
över 50 år och ön 
har alltid varit ett 
favoritresmål bland 

våra gäster. Det är helt enkelt något med 
maten, människorna och klimatet som får 
oss att vilja åka tillbaka – gång efter gång. 
Med 15 resmål och över 150 hotell lovar vi 
att vi har något som passar just dig. Många 
av hotellen kan du bara bo på när du reser 
med oss. Som till exempel våra egna fa-
miljeparadis Sunwing Family Resorts och 
Ocean Beach Club, samt vuxenhotellet 
Sunprime.  
 Vi kan Kreta vid det här laget, och vet 
vilka resmål som bäst motsvarar just dina 
önskemål. På de kommande sidorna kan 
du läsa lite mer om våra resmål och bilda 
dig din egen uppfattning. Mer information 
hittar du i vanlig ordning på Ving.se.

Chaniakusten

Chania stad 

Gerani 

AGIA MARINA
Kilometerlånga, långgrunda 
stränder, hotell för både 
familjer och vuxna som reser 
utan barn, inte långt från 
Chania stad. Agia Marina är 
en stor, populär och ibland 
ganska livlig badort som har 
det mesta. Inklusive en äldre 
del, där du hittar vackra torg 
med caféer och trevliga små 
tavernor.  

• Hotell för vuxna 
• Hotell för familjer 
• Stränder 

CHANIA STAD
Chania stad är lika bra för sol och 
bad som för shopping och god mat. 
Hjärtat i Chania stad är den gamla, 
vackra venetianska hamnen. Här 
finns den största delen av nöjeslivet 
och gott om riktigt bra restau-
ranger. Missa heller inte ett besök i 
saluhallen som ligger mitt i staden. 
Blir du badsugen är det inte långt 
till stränderna i Agia Marina och 
Kato Daratso. Eller så väljer du ett 
av våra hotell med pool. 

• Centrala hotell
• Hotell med pool
• Bra shopping

GERANI
Perfekt för barnfamiljer och 
för dig som vill ha lugn och 
ro. I Gerani är tempot lugnt, 
här handlar dagarna mest 
om att koppla av vid den 
fina stranden eller på någon 
av de lokala tavernorna. 
Skulle längtan efter mer fart 
bli stark är det inte långt till 
Platanias eller Chania stad. 

• Prisvärt boende
• Strandnära hotell
• Kilometerlånga stränder

KATO DARATSO
Kato Daratso är en barn-
vänlig ort nära Chania stad. 
Här finns flera små badvikar 
med fina stränder, bra mat-
affärer om du känner för en 
middag på rummet och en 
lekpark med bowlingbana. 
Ving erbjuder allt från små 
prisvärda familjehotell till 
rena lyxhotell. 

• Lyxhotell
• Prisvärt boende
• Barnvänliga stränder
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MakrigialosChania stad 

KATO STALOS & KALAMAKI
När du reser med Ving till Kato 
Stalos bor du bredvid den långa 
och inbjudande stranden med 
gångavstånd till ett flertal taver-
nor, caféer och butiker. Bland an-
nat i grannbyn Agia Marina, som 
mer eller mindre växt samman 
med Kato Stalos. Kalamaki ligger 
på gångavstånd från utbudet och 
den fina stranden i Kato Stalos 
och Agia Marina.

• Hotell på stranden 
• Prisvärt boende
• Fina sandstränder

KOLIMBARI
En pittoresk by som sägs vara 
kretensarnas egen favoritby, 
inte minst tack vare sina 
riktigt bra fiskrestauranger. 
Förutom dem lockar Kolim-
bari med en fin strand och 
vårt lyxiga och barnvänliga 
Family Garden-hotell Avra 
Imperial, där Lollo & Bernie 
roar våra yngre gäster. 

• Family Garden  
     med Lollo & Bernie 
• Rum med egen pool 
• Kilometerlång strand

MALEME
I den lilla semesterorten Male-
me breder den kilometerlånga 
klapperstenstranden ut sig och 
inbjuder till härliga sol- och 
baddagar. Här kan du också 
strosa runt bland souvenirbuti-
ker eller slå dig ner på ett café 
för att njuta av småstadens 
charm. Det finns ett tjugotal 
restauranger och en handfull 
caféer, men framför allt passar 
Maleme dig som vill koppla av.

• All Inclusive
• Strandnära hotell
• Prisvärt boende

PLATANIAS
Platanias är den största av 
badorterna längs Chania-
kusten, och passar dig som 
vill ha lite mer liv och rörelse. 
Här finns ett riktigt centrum, 
med mängder av olika 
restauranger, kvällsnöjen och 
affärer. Sunprime Platanias 
Beach är vårt första Sunprime 
på Kreta. Hotellet är skräd-
darsytt för vuxna som reser 
utan barn. 

• Sunprime Hotels 
• Familjehotell
• Kilometerlång strand

Kreta

Kolim
bari

Maleme

Platanias

Agia Marina

Kato Stalos &
 Kalamaki

Kato Daratso

Chania stad

Gernai

Rethymnon

Herson
issos

Elounda

Makrigialos 
Ierapetra

Agios N
ikolaos

Georgioupolis
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Agios Nikolaos 
 stad

Sunwing 
   Makrigialos Beach

RETHYMNON
Rethymnon är en grekisk stad på 
en udde på Kretas norra kust.  
Den fantastiska stranden börjar 
mitt inne i staden och sträcker sig 
långt österut. Strandpromenaden 
med sina många trevliga restau-
ranger, butiker och uteserveringar 
är populär hos både turister och 
lokalbefolkning. Med Ving kan du 
välja mellan ett par dussin hotell, 
allt från två- till femvingade, med 
eller utan All Inclusive. 

• All Inclusive
• Bra shopping
• Restauranger och nattliv

GEORGIOUPOLIS
Georgioupolis är en av Kre-
tas pärlor, med en kilometer-
lång strand och några riktigt 
lyxiga hotell. Själva byn är 
inte stor, men längs de smala 
gatorna finns ändå gott om 
tavernor och barer där du kan 
slå dig ner och se på folklivet. 
Småstadsprägeln har gjort 
byn till en favorit hos de 
som längtar efter en stillsam 
semester. 

• Hotell med spa
• Rum med egen pool
• Lyxhotell

HERSONISSOS
Full fart under sommarmånader-
na men betydligt lugnare under 
vår och höst. Inne i Hersonissos är 
allt välordnat och väl samlat. Det 
finns ett par små badvikar inne 
i byn, men de finaste stränderna 
hittar du strax utanför. På strand-
promenaden trängs mysiga 
tavernor med restauranger  
och caféer, och mittemot har  
du nöjeslivet. Ving erbjuder  
gott om hotell för alla smaker. 

• All Inclusive
• Hotell med spa
• Stort nöjesutbud

ÖVriga Kreta
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VINGS KRETAVINGS KRETA
A N T A L  H O T E L L :  154
R E S M Å L :  14
L Ä S  M E R  P Å :  Ving.se/kreta

Kato Stalos 
    and Kalamaki

Ocean Beach 
    Club  – Kreta

MAKRIGIALOS
Om du reser till Kreta med barn är 
Makrigialos ett utmärkt val. Här 
finns både Sunwing Family Resorts 
och det lyxigare Ocean Beach Club. 
Här hittar du också en av Kretas 
bästa stränder, en liten hamn och 
några grekiska tavernor och musik- 
pubar där du träffar lika många 
greker som turister. Transfern från 
flygplatsen tar drygt två timmar, 
men vi lovar att det är värt det när 
du kommer fram. 

• Sunwing Family Resorts
• Ocean Beach Club
• Lägenheter med Swim Out

IERAPETRA
Ierapetra är en av Europas 
sydligaste städer, hit ska du 
resa om du vill se och göra 
mycket, och samtidigt njuta 
av en avkopplande miljö och 
lugn atmosfär. Strosa runt i 
gamla stans vindlande grän-
der, koppla av på stranden 
eller ge dig ut på vandring 
i bergen som omger byn. Vi 
erbjuder hotell med både 
strandläge och All Inclusive. 

• Family Garden
• All Inclusive
• Fina stränder

AGIOS NIKOLAOS
Vill du bo i en grekisk småstad 
med mycket charm och genuin 
atmosfär, ja då är Agios Niko-
laos ett bra val. Staden kallas 
ibland ”Kretas St Tropez”, inte 
minst tack vare den välbesökta 
hamnen där lokala fiskare, 
stora kryssningsfartyg och 
världsomseglare lägger till för 
att njuta av livet på någon av 
restaurangerna med fantastisk 
utsikt över havet.  

• Family Garden
• Strandnära hotell
• Fina stränder

ELOUNDA
Elounda är främst känt för 
sina fina hotell. Här lever 
du ett stillsamt och be-
kvämt resortliv samtidigt 
som du har nära till det 
större utbudet i Agios Nik-
olaos. Många av hotellen 
har egna små stränder 
och i hamnen finns det 
gott om restauranger.   

• Hotell för vuxna
• Strandnära hotell
• Hotell med spa

Elounda

Ierapetra
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Nu är det mycket nytt på gång i Vings Nu är det mycket nytt på gång i Vings 
app! Den stora förbättringen till våren app! Den stora förbättringen till våren 
är att vi gör om hela navigeringen för är att vi gör om hela navigeringen för 
att du som har en bokad resa lättare att du som har en bokad resa lättare 
ska hitta det innehåll du söker. ska hitta det innehåll du söker. 

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

A N N A  H A S S E L K V I S T  är  
produktägare för Vings  
app. Hon berättar att  
Vings team, som ligger  
bakom appen, jobbar hårt 
med att få den nya designen 
att växa fram. Extra roligt  
är också att det senaste  
årets utvecklingsarbete  
har skett i nära samarbete 
med Vings kunder.

–  K O M M E N T A R E R  F R Å N  

kunder som använder  
appen har spelat en viktig 
roll i vilka funktioner vi  
valt att utveckla. Vi fick  
till exempel många syn-

punkter på navigeringen 
och att det ibland är svårt 
att hitta i appen. Baserat 
på det togs beslutet om att 
strukturera om innehållet 
helt och presentera det på 
ett mer kontextuellt sätt. 
Designen vi börjar lansera 
nu är resultatet av många 
månaders research där vi 
har träffat kunder och gjort 
användningstester både på 
Mallorca, på Arlanda, på 
kontoret i Stockholm och i 
London. Att vi har tagit fram 
den här nya versionen till-
sammans med våra kunder 
känns förstås otroligt bra.

B L A N D  D E T  V I K T I G A S T E  med den 
nya navigeringen är att appen på 
ett bättre sätt än tidigare kommer 
känna av om du är nära avresa, om 
du precis har kommit till hotel-
let eller om du ska börja planera 
inför hemresan, och tydligt visa 
upp innehåll som är relaterat till 
det. Den nya designen är fortfa-
rande en s.k. ”betaversion”, vilket 
innebär att du som användare 
fortfarande kan smygtitta på den 

och gärna ge dina kommentarer. 
Någon gång i vår kommer vi gå 
över helt till den nya designen. 

APPENAPPEN
Du vet väl att Vings värld aldrig Du vet väl att Vings värld aldrig 
är mer en ett knapptryck bort? är mer en ett knapptryck bort? 
Ladda ner vår app till din Ladda ner vår app till din 
smartphone och samla allt från smartphone och samla allt från 
reseinspiration till dina flygbil-reseinspiration till dina flygbil-
jetter på ett och samma ställe. jetter på ett och samma ställe. 

Nyheter
I VINGS APPI VINGS APP

Växla mellan 
nya och gamla 
versionen via 
den rosa 
knappen

Vings 
app-team
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DEN 30 OKTOBER STOD DET KLART ATT VING- DEN 30 OKTOBER STOD DET KLART ATT VING- 

GRUPPEN I NORDEN, D V S VING, SPIES, TJÄREBORG, GRUPPEN I NORDEN, D V S VING, SPIES, TJÄREBORG, 

GLOBETROTTER OCH SUNCLASS AIRLINES FICK NYA GLOBETROTTER OCH SUNCLASS AIRLINES FICK NYA 

ÄGARE I FORM AV PETTER STORDALENS STRAWBERRY ÄGARE I FORM AV PETTER STORDALENS STRAWBERRY 

GROUP, ALTOR FUND V OCH TDR CAPITAL. VI TOG GROUP, ALTOR FUND V OCH TDR CAPITAL. VI TOG 

OSS EN PRATSTUND MED PETTER STORDALEN OM OSS EN PRATSTUND MED PETTER STORDALEN OM 

HANS FAVORITRESMÅL OCH SYN PÅ VING. HANS FAVORITRESMÅL OCH SYN PÅ VING. 

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

Petter Stordalen:
FRÅN JORDGUBBS- 

FÖRSÄLJARE TILL VINGÄGARE
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D
et var i den norska staden Porsgrunn söder 
om Oslo som Petter växte upp och som den 
äldste i syskonskaran förväntades han tidigt 
ta över familjens livsmedelsbutik Stordalens 
minimarked. Petters talang för försäljning  

visade sig tidigt, inte minst på torget där han sålde jord-
gubbar. Men försäljningen gick trögt och Petter tappade 
modet. Pappa Knut gav honom då rådet –"sälj de jordgub-
bar du har eftersom de är de enda du kan sälja". Kort däref-
ter korades Petter till Norges bästa jordgubbsförsäljare.  
Karriären kantades sedan av både med- och motgångar, 
men revansch drev honom vidare. Och så föddes Nordic 
Choice Hotels, en hotellkedja som på kort tid vuxit till 
över 200 hotell i sex länder. Under senare år har Petter 
även gått in som delägare i bland annat Hurtigruten, 
Stureplansgruppen och nu även Vinggruppen i Norden.

V I L K E T  Ä R  D I T T  F A V O R I T R E S M Å L ? 

Min absoluta favorit är den årliga resan till Mauritius. Jag 
har varit där i 24 år nu. Jag samlar hela storfamiljen och vi 
bor på samma hotell, i samma hotellrum, äter samma mat, 
möter samma personal och ligger i samma solstolar. Vi vet 
exakt vad vi får och hotellet vet exakt vilka gäster de får.  
Det gör att vi enbart kan slappna av, umgås och ha det bra. 

H U R  M Y C K E T  H A R  D U  H U N N I T  U P P L E V A  A V  V I N G S  V Ä R L D ?

Inte tillräckligt. Jag har gjort några nedslag, men planerar 
redan en fortsättning våren 2020. Jag tänker då hugga in 
och avlasta reseledarna. I november besökte jag Gran  
Canaria och när jag pratade med många av gästerna på 
O.B.C. berättade de samma story som jag just gjorde om 
Mauritius. De återkommer alltid till O.B.C. De älskar  

personalen, designen på rummen, maten och att  
hotellet är ett äventyr för barnen. Ren och skär  
avkoppling!  

H A R  D U  N Å G R A  F L E R  F A V O R I T R E S M Å L ?

Jag älskar Mallorca. Snacka om att ha gått från över-
exploaterat till att nu vara en riktig pärla som erbjuder 
det bästa av natur, restauranger, stränder, service och 
upplevelser, på nära avstånd från Norden. Jag har 
också varit mycket i Dubai och blev jätteglad när jag 
såg att Ving är en sådan stor arrangör av resor dit med 
ett brett utbud av de bästa hotellen för alla smaker.

N Ä R  K O M  D U  F Ö R S T  I  K O N T A K T  M E D  V I N G ?

19 år gammal mötte jag för första gången Ving.  
Ung och utan pengar lyckades en flört leda till både  
en sommarförälskelse och gratis boende på Club33. 
Inte kunde jag väl då ana att jag 38 år senare skulle 
möta Ving igen, men nu som ägare. Det roliga är att  
de personer som jag nu diskuterar bolagets utveckling 
och framtid med, bland annat är dåvarande show- 
artisten Magnus Wikner, som idag är Vinggruppens  
koncernchef och dåvarande hotelldirektören för 
Club33, Peter Grandell, som idag ansvarar för  
Vings alla koncepthotell.

V A D  Ä R  D I N A  F R A M T I D S V I S I O N E R  F Ö R  V I N G ?

Ving är redan ett fantastiskt företag som ständigt 
satsat på nya innovationer och utveckling för att  
alltid leverera de bästa veckorna på året för sina  
gäster. Vi ska fortsätta den resan och se till att  
gästernas upplevelser alltid står i centrum. 

Om Petter
NAMN: NAMN: Petter Anker Stordalen
FÖDD: FÖDD: 1962
UPPVÄXT: UPPVÄXT: Porsgrunn, Norge
FÖRSTA JOBB: FÖRSTA JOBB: Pappa Knuts livsmedelsbutik Stordalens minimarked 
FÖRSTA UTMÄRKELSE:FÖRSTA UTMÄRKELSE:  Norges bästa jordgubbsförsäljare
ANDRA UTMÄRKELSE: ANDRA UTMÄRKELSE: Västsvensk mästare i luftgitarr
BARN: BARN: Emilie, Henrik och Jakob och hunden Öbbe.
BOR: BOR: Bygdøy, Oslo
ÄGARE/DELÄGARE I :ÄGARE/DELÄGARE I : Nordic Choice Hotels, Ving/Spies/Tjäreborg/ 
Globetrotter/Sunclass Airlines, hotellbolaget AROE,  
Stureplansgruppen, Hurtigruten, Strawberry Living, Strawberry  
Publishing, Kustmarkens hundtjänst mfl.
LEDSTJÄRNA I  LIVET:LEDSTJÄRNA I  LIVET:  "Sälj de jordgubbar du har  
eftersom de är de enda du kan sälja".
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VÅRT FLYGBOLAG, SOM NUMERA GÅR UNDER NAMNET VÅRT FLYGBOLAG, SOM NUMERA GÅR UNDER NAMNET 

SUNCLASS AIRLINES, FÅR GÅNG PÅ GÅNG HÖGST BETYG AV ALLA SUNCLASS AIRLINES, FÅR GÅNG PÅ GÅNG HÖGST BETYG AV ALLA 

SKANDINAVISKA CHARTERFLYGBOLAG. INTE MINST TACK VARE SIN FANTASTISKA SKANDINAVISKA CHARTERFLYGBOLAG. INTE MINST TACK VARE SIN FANTASTISKA 

PERSONAL. VI FÖLJDE MED BESÄTTNINGEN UNDER ETT DYGN PÅ EN PERSONAL. VI FÖLJDE MED BESÄTTNINGEN UNDER ETT DYGN PÅ EN 

FLYGNING TILL GRAN CANARIA FÖR ATT UNDERSÖKA VAD DET FLYGNING TILL GRAN CANARIA FÖR ATT UNDERSÖKA VAD DET 

ÄR SOM GÖR GÄSTERNA SÅ NÖJDA. ÄR SOM GÖR GÄSTERNA SÅ NÖJDA. 

Grethe, LoVe, Ebba 
& Angelica
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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 :  G U N N A R  J Ä G B E R G  &  V I N G

Luftens hjältar



58

K V I N N A N  Ä R  kabinchefen 
Grethe Brehke som jobbat  

i bolaget sedan 1982. 
Idag är hon chef 

över en perso-
nalstyrka av 

hela 16 personer. 
Normalt är de 12, 

men just idag gör 
de nyblivna flygvär-

dinnorna Ebba, Tilde, 
Hanna och Agnes sin allra 

första skarpa flygning, vilket 
innebär att det är fyra extra par 

händer som ska hjälpa till att serva passa- 
gerarna under resan. Som kabinchef har Grethe före 

dagens flygning hållit i en briefing, där hon går igenom all 
nödvändig information. 
 Medan Grethe och hennes gäng gör klart allt inför avfärd 
passar jag på att prata med mina ”bänkgrannar”. Det visar 
sig att jag lyckas hitta ett par riktiga Sunclass-fans med en 
gång. Bakom mig sitter Åke Strandberg och Bengt Widell, två 
barndomsvänner som ett par gånger om året reser med Ving 
tillsammans. Och alltid bara med Ving. 
 – Jag snackade med en annan kompis som åkte med  
en av era konkurrenter en gång. Han sa att det var ”hyfsat”,  
men inte mer än så, säger Åke och skrockar gott åt kompi-
sens, i hans ögon, märkliga val.
 Åke och Bengt fortsätter ösa lovord över Sunclass till och 
från under resten av resan. Framför allt återkommer de hela 
tiden till att det aldrig finns några problem. 
 – Jag har aldrig varit med om något som inte går att  
lösa på ett eller annat sätt, säger Åke med eftertryck. 
 Så lyfter vi och jag skyndar mig fram till köket för att 
presentera mig för resten av personalen. Agnetha, Angelica, 
Linda, Lisa, Emma, Tonny, Love, Anette, Ebba, Tilde, Agnes, 
Hanna, Marianne, Malin och Kajsa (förlåt om jag glömt nå-
gon!) visar sig vara minst lika trevliga som Grethe. Jag passar 
också på att göra en snabb visit inne hos piloterna i cockpit 
– och njuter av att få se solen för första gången på länge (resan 
går av stapeln mitt i den mörkaste november i mannaminne). 

L ika bra att säga det 
på en gång: den här 
texten börjar som 
en i viss mån ob-
jektiv betraktelse 

och slutar som en kärleksförklaring. 
Efter 36 timmar tillsammans med 
Sunclass kabinpersonal kan jag näm-
ligen bara instämma i hyllningskören. 

D E T  Ä R  M E D  V I S S  S P Ä N N I N G  jag kliver 
genom gaten mot ombordstigningen 
på DK1728 med destination Teneriffa. 
Man undrar ju ändå vad personalen 
ska tycka om copywritern från Vings 
huvudkontor som ska störa dem i 
arbetet under en hel flygning. 

–  H E J ,  Ä R  D E T  D U  S O M  Ä R  G U N N A R ?  
Jag avbryts i mina tankar av en kvinna 
med världens största leende. Hon ser 
snäll ut, tänker jag och pustar ut.  

KABINPERSONALENS KABINPERSONALENS 
EGNA FAVORITRESMÅL: EGNA FAVORITRESMÅL: 

1: Mallorca/Palma (5 st)  
2: Aruba (3 st)  3: Thailand  

(2 st), Kroatien (2 st)  
4: Gran Canaria, Hawaii,  

Sicilien, Australien  
(1 röst var)

Kabinchefen 
   Grethe 

Brehke
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 – antalet måltider 
som serverades under 

flygningen Gran Cana-
ria-Arlanda

351

 – antalet bebisar på 
dagens resa (totalt 

finns det plats för 39)

7 – antalet koppar kaffe 
under samma resa

450

SUNCLASS  SUNCLASS  
I SIFFROR:I SIFFROR:

Därefter återvänder jag till Grethe för att få ta del 
av hennes och kollegornas filosofi.
 – I grunden handlar det om att vara glad, posi-
tiv och att verkligen tycka om att träffa människor. 
Vi tar inte gärna ordet ”nej” i vår mun utan ser till 
att hjälpa våra gäster med det de behöver. Vi är här 
för deras skull, inte tvärtom.

U N D E R  R E S A N  F Å R  J A G  S E  D E M  leva upp till filosofin. 
Det spelar ingen roll om det är trångt när Linda 
ska fram med matvagnen, att Anette får sitta på 
golvet och fylla på taxfree-vagnen med varor eller 
om Lisa för tredje gången i rad får springa till rad 
36 för att hjälpa någon som vill ha en kudde – de 
gör det hela tiden med ett leende. Till och med när 
den nyblivna flygvärdinnan Tilde får skavsår av 
sina nyinköpta skor lyckas hon skratta åt eländet.

E N  A N N A N  S A K  S O M  slår mig 
när jag ser personalen i 
action är att de är i rörelse 
mer eller mindre hela 
tiden. Mat- och dryckes-
vagnar ska ut, kaffe fyllas 
på, mer bröd serveras. Sen 
är det dags att ta betalt för 
taxfreevarorna, sälja de 
populära skraplotterna  
och samla in skräp – som 
dessutom sopsorteras på 
plats i köket. Den enda 
egentliga pausen inträffar 
när de sätter sig och äter  
en kort stund. 
 – Jag har räknat ut 
att vi går i snitt omkring 
5000–6000 steg under 
en femtimmarsflygning, 
säger Agnetha som jobbat 
ombord sedan 1984 (och 
som nästa morgon inle- 
der dagen med en flera 
kilometer lång power 
walk i Las Palmas, men  
det är en annan historia).
 
D R Y G T  F E M  T I M M A R  efter 
starten är det så dags för 
landning på Teneriffa. 

När ”Cabin crew, prepare 
for landing” ljuder genom 
högtalarsystemet kommer 
Grethe och frågar om jag 
vill sitta tillsammans med 
dem på en av klappstolarna 
framme vid cockpit. Det är 
en dröm som går i uppfyl-
lelse och jag går malligt 
med högburet huvud förbi 
de andra passagerarna. 
Ännu malligare blir jag när 
jag efter landningen blir 
tilldelad en neongul väst 
som det står ”crew” på. 
Som jag skrev inlednings-
vis är Gran Canaria vårt 
slutmål och dit ska vi flyga 
med en ”tomkärra” tillsam-
mans med en besättning 
från ett annat flyg. Också 
en upplevelse!

” V A D  G Ö R  D E  P Å  B A N K E N  

E F T E R  K L O C K A N  T R E ? ”  är 
ju en klassisk fråga. Vad 
Sunclass kabinpersonal 
gör efter ankomst till Las 
Palmas på Gran Canaria är 
hur som helst att åka raka 
vägen till hotellet Cristina. 

Åke och Bengt

B E S T S E L L E R  O M B O R D B E S T S E L L E R  O M B O R D 
PÅ EN OHOTAD FÖRSTAPLATS: PÅ EN OHOTAD FÖRSTAPLATS: 

Bon Voyage-menyn (1 vatten, 1 vin, 1 champagne, 1 snacks). 
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– antalet dumma frågor 
ställda till personalen 
av artikelförfattaren

42120

Eftersom klockan är ganska mycket 
går flera och lägger sig på studs. 
Jag väljer däremot att hänga med 
det lite yngre gardet som ska gå till 
stamhaket ”Gubben” för att fira 
Love som fyller år. Väl där ansluter 
fler kollegor från andra besättningar 
och det är gott om kära återseenden. 
 – Vi är verkligen som en stor 
familj, säger Markus, som varit på 
Las Palmas sedan igår. Jag jobbade 
på ett annat flygbolag förut och det 
går verkligen inte att jämföra. Här 
på Sunclass blir man en i gänget från 
första stund. Att det dessutom finns 
tydliga rutiner för allting gör att 
man känner sig trygg i sin roll redan 
från början.
 En timme senare somnar jag 
ovaggad på hotellet och vaknar upp 
till en härligt solig dag i Las Palmas. 
Jag följer med Grethe till favorit- 

stället La Oliva för frukost och 
fortsätter ställa mina frågor. Det är 
särskilt ett av hennes svar som gör 
extra starkt intryck på mig:
 – När jag jobbade på kontor 
längtade jag nästan alltid till helgen. 
Nu längtar jag till jobbet. Jag får 
så otroligt mycket positivt tillbaka 
från gästerna – några av dem har till 
och med bett mig följa med dem på 
deras nästa semester, säger hon och 
skrattar. 

R E S A N  T I L L B A K A  T I L L  A R L A N D A  lite 
senare på eftermiddagen blir i stort 
sett en kopia av nedresan, men med 
fler gäster och därmed fler som äter, 
dricker och köper taxfreevaror om- 
bord. Gästerna är glada och flera av 
dem ler igenkännande när de får 
återse Grethe och kollegorna. De 
som varit med länge är välkända pro-

filer och efter att ha sett tjejerna som 
gör sin första flygning i action känns 
det som att återväxten är tryggad. 

N Ä R  V I  L A N D A T  O C H  G R E T H E  H Ä L S A T 

alla välkomna sträcker hon plötsligt 
fram luren till mig och frågar om 
jag vill säga något till passagerarna. 
Tagen av stundens allvar får jag 
tunghäfta och skakar på huvudet. 
Jag sparar det gärna till nästa gång. 
Innan vi skiljs åt har Grethe erbjudit 
mig att komma tillbaka och prova  
på en flygning som trainee. Det är  
en chans jag inte tänker missa.  
Den här resan har fått mig att vilja 
vara en i gänget av alla luftens hjäl-
tar, åtminstone en gång. Så om ni  
ser en medelålders man i uniform 
som ler lite extra brett nästa gång  
ni åker på semester, kan det mycket 
väl vara jag. 

antalet steg Agnetha 
tar under dagens 

flygning

5544
SUNCLASS SUNCLASS I  S IFFROR:I  S IFFROR:

Gänget och jag

– ungefärligt antal 
resdagar/dagar 

utomlands per år för 
kabinpersonalen



Vi har bara allt du behöver

Utomlands görs de flesta köp 
med kontanter. Trevlig resa!
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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

Att åka på en utlandssemester kan ibland bli lite 
dyrare än vad man hade tänkt sig. Några spontana 
restaurangbesök, ett par glassar här och taxiresor 
där… Men lugn, det finns gott om smarta sätt att 
få semesterkassan att räcka lite längre. Här har vi 
samlat våra bästa tips.

INFÖR RESANINFÖR RESAN

VÄLJ RESMÅL MED OMSORG
Spelar det ingen större roll var den där 
underbara stranden ligger? På många av 
våra charterresmål är priserna på plats 
bra mycket lägre än här hemma. Turkiet, 
Albanien, Bulgarien, Indien och Thailand 
är exempel på länder där du kan unna 
dig att äta ute lite oftare. Ska du på en 
cityweekend kan du med fördel byta 
exempelvis London och Paris mot Wars-
zawa, Riga eller Prag. Minst lika mycket 
att se, men till priser som är lite snällare 
mot plånboken. 

RES UTANFÖR HÖGSÄSONG
Har du möjlighet att vara flexibel? Lägg 
i så fall din semestervecka utanför skol-
loven. Priset på resor styrs, precis som 
allting annat, av tillgång och efterfrågan. 
Bra fyndläge hittar du till exempel veck-
orna före jul och direkt efter sommarlo-
vet. Vill du ändå åka på sommarlovet kan 
vi rekommendera veckan/veckorna före 
midsommar, då är vädret ofta perfekt 
och priserna lägre. 

ÖPPNA ETT SEPARAT SPAR- 
KONTO
Se gärna till att ha ett sparkonto som  
är vikt åt semesterresan. Dels är det  
roligare att spara till ett tydligt mål,  
dels är det mindre risk att pengarna 
blandas ihop med vardagsutgifter och 
används till annat. 

GÖR UPP EN SEMESTERBUDGET
Räkna ut hur mycket ni har råd att 
spendera, till exempel per dag, under 
semestern. Se sen till att hålla er till den 
budget ni bestämt. Kanske lättare sagt 
än gjort, men väl värt ett försök…

RENSA FÖRRÅDEN 
Det finns undersökningar som visar att 
varje svensk familj har oanvända saker 
till ett värde av över 20.000 kronor i 
gömmorna där hemma. Gör en förråds-
rensning och sälj dina överflödiga prylar 
på loppis eller Blocket!

LUSLÄS RABATTERBJUDANDEN
Barnpriser, singelrabatter, boka tidigt-  
rabatter, familjeerbjudanden… väljer 
du rätt hotell under rätt period kan du 
spara tusenlappar på att utnyttja diverse 
rabatter och erbjudanden. Läs på!

HÅLL DIG UPPDATERAD VIA  
NYHETSBREV OCH SOCIALA 
MEDIER 
När vi på Ving ”har resor över” vänder vi 
oss oftast i första hand till våra nyhets-
brevsprenumeranter och följare på 
Facebook och Instagram. 

SISTA MINUTEN?
Ibland kan det löna sig att ha is i magen 
och vänta på ett Sista minuten-fynd.  
Men tänk också på att Sista minuten inte 
per automatik betyder att resorna är 
billiga, snarare att vi befinner oss nära 
inpå avresa. Under högsäsong kan Sista 
minuten-priserna till och med vara högre 
än utgångspriset, om efterfrågan är stor. 

PENGARNA
MER SEMESTER FÖRMER SEMESTER FÖR
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PÅ PLATSPÅ PLATS

ALL INCLUSIVE 
Ofta kan det faktiskt löna sig med All  
Inclusive. För så lite som någon tusen-
lapp extra per vecka kan du på vissa 
hotell få all mat och all dryck inkluderad  
i resans pris. Barn äter dessutom ofta 
gratis. Jämför det med att äta ute tre 
gånger per dag, köpa glass och läsk,  
ta en drink i baren… 

ÄT DÄR LOK ALBEFOLKNINGEN 
ÄTER
Vill du skippa All Inclusive men ändå 
hålla matkassan under kontroll? Försök 
undvika ”turistfällorna”. Hotellpersona-
len kan med säkerhet tipsa om ställen  
dit lokalbefolkningen går för att äta. 
Ofta är maten inte bara mycket  
billigare, utan dessutom godare. 

UTNYTTJA BALKONGEN/ 
TERRASSEN
Ett eget uterum i solen måste ju utnyttjas. 
Balkonger och terrasser är perfekta ställ-
en att inta en frukost, lättare lunch eller 

varför inte en fördrink på. Har du  
ett kylskåp på rummet är det bara att 
leta upp närmaste supermarket och 
fynda bland prisvärda råvaror.  

GRATISNÖJEN
Utomhuskonserter, museer, vernissager, 
festivaler… oavsett resmål kan du nästan 
räkna med att det finns gratisnöjen, om 
du bara tar dig tid att leta. Lägg lite tid 
på att söka på nätet innan du åker, det 
kan absolut löna sig. 

ÅK KOLLEKTIVT
Taxi brukar kunna bli en onödigt stor 
utgift under en semester. Välj kollektiva 
färdmedel istället! Det är inte bara i stor-
städer du kan hitta billigare sätt att resa, 
numera är t.ex. busstrafiken väl utbyggd 
även på många sol- och badresmål. 
Återigen: ta reda på så mycket du kan 
redan innan du åker. Kanske till och med 
skriva ut några tidtabeller eller köpa 
billigare biljetter i förväg?

SLÄPP FRAM DIN INRE PRUTARE
Det är inte bara på marknader det går 
att förhandla om priset – förutsatt att du 
ens vågar försöka, förstås. ”Bjuder ni på 
förrätten om vi äter här?” kan vara en 
gångbar fråga på ställen där inkastarna 
slåss om att få er att äta just på deras 
restaurang.
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Med kärlek 
till havet

E
n sak Jan däremot kände di-
rekt under den där Karibien-
kryssningen var att det helt 
klart var något som passade 

honom. 
 – Ett väldigt starkt minne som 
jag fortfarande bär med mig är när 
jag satt ensam i bubbelpoolen i 
aktern på fartyget när vi lämnade  
St. Thomas. Plötsligt såg jag hur  
månen lyste upp ett litet flygplan 
som blev helt silverglänsande.  
Det var magiskt. 
 Intresset för båtar och sjön  
hade han däremot med sig redan 
från tidig ålder. Familjen tillbring-
ade mycket tid på sjön och fortfa-
rande trivs Jan lika bra i en kajak 
i skärgården som ombord på ett 
kryssningsfartyg. Fascinationen  
för just kryssningar ser han som  
ett arv från sin mormor. 
 – När jag var liten berättade 
hon ofta för mig om sin resa med 
Svenska Amerikalinjen. Det fick mig 
att börja läsa allt jag kom över om 
det mytomspunna Titanic. Det var 
dåtidens flytande palats, som ändå 

var förhållandevis litet jämfört med 
dagens stora fartyg…
 Idag har Jan inte riktigt koll på 
hur många kryssningar han gjort. 
Men om han räknar alla nyckelkort 
han sparat från olika fartyg som han 
kryssat med privat och i jobbet blir 
det 90. Troligtvis är det många fler 
än så. I vilket fall som helst finns det 
nog inte många som är bättre läm-
pade än just Jan att svara på mina 
frågor om kryssningar. 

V A D  T Y C K E R  D U  A T T  M A N  B Ö R  T Ä N K A 
P Å  O M  M A N  Ä R  S U G E N  P Å  A T T  T E S T A  E N 
K R Y S S N I N G ?

– Börja med att fundera på vad du 
brukar göra på dina vanliga semes-
trar. Utbudet av fartyg och kryss-
ningar är stort, och de skiljer sig åt 
mer än vad man kan tro. Vill du ha 
massor av aktiviteter ska du välja 
ett stort fartyg, föredrar du en något 
lugnare atmosfär bör du titta på 
något av de mindre. Det finns också 
en mängd olika rutter, vissa med 
mer fokus på sol och stränder, andra 
mer inriktade på att se och uppleva. 

Har du möjlighet föreslår jag att du 
reser ut en eller ett par dagar före 
kryssningen så att du har tid att upp-
täcka orten där kryssningen startar. 
Samma sak efter kryssningen. Det är 
också bra att ha lite extra marginal.  

V I L K A  F Ö R D E L A R  H A R  E N  K R Y S S N I N G 
S O M  S E M E S T E R F O R M ?

– Valfriheten. Du kan uppleva 
väldigt mycket och då syftar jag inte 
bara på alla spännande platser man 
besöker utan också allt det som 
erbjuds ombord i form av underhåll-
ning, aktiviteter och föreläsningar. 
Dessutom finns det idag ofta ett 
stort utbud av restauranger med  
olika teman. Generellt skulle jag 
säga att väldigt mycket ingår i priset.   

V A D  F Å R  M A N  I N T E  G L Ö M M A  A T T  P A C K A 
N E R  I  R E S V Ä S K A N ? 

– Träningskläder och bra, bekväma 
skor. Det är något väldigt speciellt 
med en rask promenad eller en jog-
gingtur ute på däck när man seglar 
in i en ny hamn tidigt på morgonen, 
eller varför inte en kvällsrunda i sol-
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Om Jan 
Josefsson

VD för Globetrotter, Operational 
Director för kryssningar inom  
Nordic Leisure Travel Group

SENASTE KRYSSNINGSENASTE KRYSSNING
– Från Lissabon till St Martin.  
8 härliga dagar på Atlanten med 
stopp på Madeira, Barbados,  
Dominica, Antigua och St. Nevis 
/Kitts. En perfekt kombination av 
lata dagar, härliga bad och öar  
av väldigt olika karaktär. 

Jans bästa 
kryssningstips
FAMILJFAMILJ
– Utgå från barnens ålder och vad de 
tycker är roligt. Medelhavet och Karibien 
är utmärkta eftersom man får en mix av 
sol, bad och upplevelser som passar hela 
familjen. Väljer man ett större fartyg finns 
det också massor av roliga aktiviteter och 
egna klubbar för de yngre.
 En kryssning med Royal Caribbean  
i Karibien från Orlando (Cape Canaveral) 
till vintern med Harmony of the Seas i 
kombination med några dagar i Orlando 
med alla parker är en spänande upplevelse 
för hela familjen.
 Costa cruises nya fartyg Costa Sme-
ralda kryssar i Medelhavet året runt och 
passar hela familjen. Här kan man välja  
att kliva ombord i Barcelona, Rom eller 
Palma de Mallorca. Costa har dessutom 
mycket förmånliga barnpriser när barnen 
reser med två fullt betalande vuxna. 

ROMANTIKROMANTIK
– Då blir det en kryssning där man  
får uppleva italienska smultronställen  
som Cinque Terre, Capri, Porto Fino  
och franska Korsika eller St. Tropez. 
För en extra romantisk kryssning rekom-
menderar jag också ett mindre fartyg. 
 Mitt tips är en kryssning med Silver- 
sea, boka gärna en veranda-svit så kan 
man bl.a. njuta av romantiska frukostar  
på balkongen.
 En annan favorit är Seadreams  
yachtliknande små fartyg, där man  
kan sova under stjärnhimlen om man  
vill. Garanterat romantiskt.

UPPLEVELSERUPPLEVELSER
– Vill man uppleva mycket och samtidigt 
lära sig mer om vår fantastiska värld är 
en expeditionskryssning rätt val. Här vet 
man aldrig exakt hur nästa dag kommer 
att se ut, det är förutsättningarna som styr. 
Tillsammans med specialister inom olika 
områden får man uppleva platser som 
bara går att komma till sjövägen. En dröm 
som jag själv har kvar att förverkliga. 
 En kryssning med Hurtigruten runt 
Svalbard med det klassiska fartyget 
Nordstjernan är ett tips för den som vill 
uppleva isbjörnarnas riktiga miljö.
 Väljer man i stället Antarktis så får man 
en helt annat upplevelse med pingviner, 
valar, sälar och isberg i en helt unik miljö.  

nedgången ute på öppet hav? Personligen 
tycker jag om att upptäcka nya platser till 
fots. Då är det bra med bekväma skor och 
gärna någonting på huvudet. 

FINNS DET NÅGRA NYHETER ATT SE FRAM EMOT? 

– Just nu händer det massor inom 
kryssningsbranschen. Nya fartyg som 
inte bara erbjuder mer till dig som gäst 
utan också tar hänsyn till miljön på ett 
helt annat sätt än tidigare. Ett exempel 
är Costas nya fartyg Costa Smeralda som 
kommer att drivas med LPG – flytande 
gas. Samtidigt ställs det stora krav på  
redan befintliga fartyg inom väldigt 
många områden för att minska avtrycken 
på miljön till havs, ombord och på land. 
Utvecklingen går snabbt och rederierna 
tar verkligen miljöfrågan på största all-
var. Läs mer på Ving.se/kryssningar 

"Väljer man ett större fartyg finns 
   det också massor aV roliga aktiviteter 
 och egna klubbar för de yngre"

CELEBRITY EDGECELEBRITY EDGE



Hotel Jardín Tecina - Tecina Golf 

For nature and hiking lovers, La Gomera, with its 
volcanic landscapes and Garajonay National Park, is 
a paradise - and the Hotel Jardin Tecina is the ideal 
accommodation to live a unique experience.

The Tecina Golf course is just one of the many sports 
activities available for visitors and the Open Air Spa 
Ahemon the best place to relax.

Culinary delights are offered by the five restaurants, 
where the organic products from its horticulture Eco 
Finca Tecina become the big stars.

All this combined with temperatures of an eternal 
spring and the most hours of daylight in Europe will 
make your holiday “Different by Nature”.

LA GOMERA

Different by Nature

@hoteljardintecina

@HtJardinTecina 

@hoteljardintecina

jardin-tecina.com

tecinagolf.com 



Delve into the untouched wilderness of the
east coast at Radisson Blu Resorts & Spa Mauritius... 

radissonblu.com/en/hotels/mauritius
Radisson Blu Azuri Resort & Spa | Radisson Blu Poste Lafayette Resort & Spa
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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-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 FÖRHOTELL FÖR BARNFAMILJER

SUNWING SANDY BAY, CYPERN
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BY SUNWING

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

B U L G A R I E N
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

K A P  V E R DE
Meliá Dunas Beach Resort & Spa

K R O AT I E N
Waterman Supetrus Resort

S P A N I E N
Gran Canaria
Altamar Beach
Sunwing Arguineguín Seafront
Ocean Beach Club Gran Canaria
Servatur Puerto Azul
Teneriffa
Sunwing Fañabé Beach
Coral Compostela Beach
Mallorca
Sunwing Alcudia Beach
Sunwing Cala Bona Beach
Sea Club 

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 Green Garden

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.

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 familje - 
vänliga hotell. Våra Family Comfort-hotell finns både i  
storstäder och på populära sol- och badresmål.

OCEAN BEACH CLUB, CYPERN
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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-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
Kreta
Sunprime Platanias Beach
Rhodos
Sunprime Miramare Beach

S P A N I E N
Gran Canaria
Sunprime Atlantic View
Teneriffa
Sunprime Coral Suites & Spa 
Sunprime Ocean View 
Mallorca 
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 C-Lounge Hotel   
Sunprime Dogan Side Beach
Sunprime Alanya Beach

HOTELL FÖRHOTELL FÖR VUXNA

Skräddarsytt för vuxna  

SUNPRIME HOTELS

SUNPRIME MIRAMARE BEACH, RHODOS
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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.

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

PRIME COMFORT   
Prisvärda vuxenhotell
Prime Comfort är mindre eller medelstora, prisvär-
da 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.

OSAM, KROATIEN

LINDIAN VILLAGE, RHODOS

HOTELL FÖRHOTELL FÖR ALLA ÅLDRAR
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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
Baros Island, Hurawalhi,  
Innahura, Meeru, Constance 
Moofushi Maldives, Hulhule, 
Komandoo, Kuredu, Kurumba, 
Reethi Beach, Reethi Faru, Royal 
Island, Sun Island, 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-klasser till 
cykel resor och andra special- 
arrangemang.

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.

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 16 olika flygplatser i Sverige,  

och dessutom från Köpenhamn? 

1 .  B O R L Ä N G E
Vinter 2019/2020: 
Gran Canaria
Sommar 2020: 
Mallorca, Rhodos
Vinter 2020/2021*: 
Gran Canaria

2 .  G Ö T E B O R G
Vinter 2019/2020: 
Egypten (Hurghada), 
Fuerteventura, Gambia, 
Gran Canaria, Kap  
Verde, Madeira, Teneriffa, 
Thailand (Phuket)
Sommar 2020:  
Cypern, Turkiet (Antalya), 
Gran Canaria, Korfu, 
Kreta, Kroatien, Mallorca, 
Parga, Rhodos, Skiathos, 
Thassos (Grekland)
Vinter 2020/2021*: 
Egypten (Hurghada), 
Gambia, Gran Canaria, 
Kap Verde, Teneriffa, 
Thailand (Phuket)

3 .  J Ö N K Ö P I N G
Vinter 2019/2020:
Gran Canaria
Sommar 2020:  
Kreta, Mallorca, Turkiet 
(Antalya)
Vinter 2020/2021*:
Gran Canaria

4 .  K A L M A R
Vinter 2019/2020:
Gran Canaria
Sommar 2020:  
Mallorca, Rhodos, Turkiet 
(Antalya)
Vinter 2020/2021*:
Gran Canaria

5 .  K A R L S T A D
Vinter 2019/2020:
Gran Canaria
Sommar 2020:   
Mallorca, Rhodos

6 .  K Ö P E N H A M N
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
Vinter 2020/2021*: 
Egypten (Hurghada), 
Gran Canaria, Kap Verde, 
Madeira, Teneriffa, 

7 .  L U L E Å
Vinter 2019/2020: 
Gran Canaria, Thailand 
(Phuket)
Sommar 2020:   
Mallorca, Rhodos
Vinter 2020/2021*: 
Gran Canaria

8 .  M A L M Ö
Vinter 2019/2020: 
Gran Canaria, Teneriffa
Sommar 2020: 
Cypern, Kreta (Heraklion), 
Mallorca, Rhodos, Turkiet 
(Antalya)
Vinter 2020/2021*: 
Gran Canaria, Teneriffa

9 .  N O R R K Ö P I N G
Vinter 2019/2020: 
Gran Canaria, Teneriffa
Sommar 2020:  
Cypern, Mallorca,  
Rhodos, Turkiet (Antalya)
Vinter 2020/2021*:
Gran Canaria

1 0 .  S K E L L E F T E Å
Sommar 2020:  
Rhodos 

1 1 .  S T O C K H O L M
( A R L A N D A )
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,  
Vietnam (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)
Vinter 2020/2021*: 
Egypten (Hurghada, Marsa 
Alam), Fuerteventura, 
Gambia, Gran Canaria, 
Kap Verde, Madeira,  
Thailand  (Phuket), 
Teneriffa

1 2 .  S U N D S V A L L
Vinter 2019/2020: 
Gran Canaria
Sommar 2020: 
Kreta (Chania), Mallorca
Vinter 2020/2021*: 
Gran Canaria

1 3 .  U M E Å
Vinter 2019/2020: 
Gran Canaria
Sommar 2020: 
Rhodos
Vinter 2020/2021*:
Gran Canaria

1 4 . V I S BY
Sommar 2020: 
Kreta, Mallorca, Rhodos

1 5 .  V Ä X J Ö
Vinter 2019/2020: 
Gran Canaria, Teneriffa
Sommar 2020: 
Cypern, Mallorca, Rhodos
Vinter 2019/2020*: 
Gran Canaria, Teneriffa

1 6 .  Ö R E B R O
Vinter 2019/2020: 
Gran Canaria,  
Thailand (Phuket)
Sommar 2020: 
Cypern, Mallorca, Rho-
dos, Turkiet (Antalya)
Vinter 2020/2021*: 
Gran Canaria, 
Teneriffa

1 7 .  Ö S T E R S U N D
Vinter 2019/2020: 
Gran Canaria
Vinter 2020/2021*: 
Gran Canaria

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

SNABBASTE VÄGEN 
TILL SOLENTILL SOLEN

N Ä S T A  N U M M E R  AV  V I N G S  V Ä R L D  KO M M E R  I  AU G U S T I  2 0 2 0 .
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Dags för resa?
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Tänk på att hepatit A och B kan fi nnas på ditt resmål. 
Hepatit A och B är allvarliga leverinfektioner som är vanligt förekommande i hela
världen, även i Europa. Att vaccinera sig går snabbt. Hepatit kan vara livslångt. 

Vaccinera dig mot hepatit A och B. 
För mer information kontakta vaccinationsmottagning.
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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




