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På sidan 37 kan du läsa mer
om Vings 60-åriga historia.
En riktig nostalgitripp!
VINGS VÄRLD
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Claes Pellvik

Gott nytt jubileumsår!
2016 är ett stort år för oss på Ving. Vi fyller nämligen 60 år. Och
inte nog med det: vårt danska systerbolag Spies fyller också 60,
finska Tjäreborg fyller 50 och vår koncern Thomas Cook firar
175-årsjubileum. Så nog har vi anledning att fira.
är ju bara siffor. Det som är viktigt är inte hur
gammal man är, utan att man aldrig slutar utvecklas. Själv befinner jag mig mitt emellan 50 och 60, och tycker nog att jag blivit
betydligt klokare med åren. Jag tror och hoppas att detsamma
gäller för oss som företag.
MEN ALLT DET DÄR

att vi människor blir klokare med åren, utvecklas också Ving hela tiden och blir bättre och bättre för varje
år. Anledningen är förstås att vi aldrig nöjer oss, utan hela tiden
strävar efter ge våra gäster en ännu bättre semesterupplevelse.
Och det bästa sättet att lyckas med det är att lyssna på kunderna,
och ta till sig deras önskemål.
PRECIS SOM J AG TROR

DET RÄCKER MED EN SNABB TIT T i backspegeln för att se vad vi åstad-

kommit genom åren. Redan 1967 öppnade vi vårt första Sunwing
som blev – och fortfarande är – en jättesuccé. Vi lanserade barnklubbar 1969. Maskoten Lollo föddes 1976. 2013 införde vi mat
ambassadörer för att underlätta för alla med någon form av mat
intolerans. Sedan har vi familjeshowerna, vuxenkonceptet
Sunprime, Ocean Beach Club-konceptet, våra barnanpassade
Happy Baby Rooms, Easy Travel-konceptet, Casa Cook-konceptet och lanseringen av Club Med… Listan kan göras lång. Det vi
är mest nöjda med och tacksamma för är att all denna utveckling
har skett just tack vare idéer och feedback från våra kunder.
Då firar vi igen. Och sedan fortsätter vi att utveckla konceptet ännu mer. Gott nytt år!
NÄSTA ÅR FYLLER SUNWING 50 ÅR.
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HIT & DIT

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

95%

av svenskarna har rest utomlands. Nära
hälften av oss har någon gång varit på
Kanarieöarna. Den allra käraste ön är
Gran Canaria. Därefter Teneriffa, Fuerteventura och Lanzarote. Allt enligt Gran
Canarias Tourist Board i Sverige.

VÅRA FAVORITER
När Vings medarbetare
väljer resmål blir det inte
exotiskt, äventyrligt eller
långt bort. Det som lockar allra mest är värme,
fina stränder, pittoreska
byar och storstadspuls.
Ungefär som för alla
andra, alltså.
1. MALLORCA
2. RHODOS
3. ANTALYA
4. KRETA
5. CYPERN

5 MYTER OM

Kryssning
Trendspaning
Allt fler är aktiva och tränar på semestern.
Men vi vill ha balans mellan fysiskt, mentalt
och socialt välmående. Det visar Vings
trendspaning Semesterrapporten. Här är
faktorerna för en lyckad semester år 2016.
RES MED LIKASINNADE
Släkten, kompisarna eller träningsgänget.
Gruppen är viktig även när vi reser. Därför
blir resandet blir alltmer nischat.

Viktigast
i väskan
Solsemestern är bokad.
Men vad får man inte missa att packa? För svensken
är badkläder, mobiltelefon
och solglasögon allra viktigast, tätt följt av solkräm
och härliga böcker. Det
visar Vings undersökning
Resepanelen, där 5 695
svenskar svarat på frågor
om semestervanor.

TRÄNA OCH UPPLEV PÅ EN GÅNG
Nu söker vi en symbios mellan fysisk aktivitet
och upplevelser. Helst ska det vara upplevelser
utöver det vanliga. Gärna träning i vacker natur.
FRÅN TURIST TILL LOKALIST
Det genuint lokala har blivit allt viktigare.
Vi vill uppleva kultur, mat, och dryck, och få
med en spännande historia att berätta.
TRÄNA VAD OCH NÄR DU VILL
Många passar på att träna under semestern.
Men vi vill vi kunna vara spontana och välja
träningsform och hur mycket vi vill vara med.
NJUTNINGSPOÄNG
Att koppla av är fortfarande viktigast på semestern. När vi tränar samlar vi njutningspoäng
för att sedan få vila i solstolen.

Att åka på kryssning är inte som förr.
Blåhåriga tanter och strikt klädkod är ett
minne blott. Idag vill allt fler kombinera
det bekväma livet ombord med spännande
utflykter i land. Vi reder ut missförstånden.
1. BARA FÖR AMERIKANSKA PENSIONÄRER
Nej, kryssningar lockar alla, från barnfamiljer till
par och pensionärer. Nationaliteterna är många
och det finns kryssningar för alla smaker.
2. DYRT OCH KRÅNGLIGT ATT BOKA
Nej, kryssningar är enkla att boka och prisvärda.
Det mesta ingår, som helpension, underhållning
och aktiviteter ombord. Med Ving är dessutom
flyg och en hotellnatt inkluderat.
3. MAN BLIR LÄTT UTTRÅKAD
Nej, ombord finns mycket att roa sig med.
Här väntar poolområden, gym, stora scenshower och barnklubbar. Under stoppen kan
man göra spännande utflykter iland. Risken
att bli sysslolös är minmal.
4. STRIKT KLÄDKOD TILL MIDDAGARNA
Nej, på de fartyg Ving samarbetar med är
klädseln valfri men välvårdad. Vill du klä
upp dig finns speciella festkvällar då man
kan mingla med kaptenen och njuta av en
elegant middag. Men det är valfritt.
5. MAN HINNER INTE SE NÅGOT
Jo, du besöker flera länder, vackra öar eller
kända storstäder. Du väljer bland många utflykter eller upptäcker platsen på egen hand.
Fartyget lägger till på morgonen och stannar
i snitt i tio timmar, ibland hela natten.
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VAR FÅR MAN DEN ALLRA BÄSTA SEMESTERN
NÄR MAN RESER MED BARN?
FRÅGA NÅGON SOM VET.
FRÅGA VÅRA SUNWINGFÖRÄLDRAR!
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SUNWINGFÖRÄLDRAR
N

är man ska resa på semester med barn
finns det många frågor man vill ha svar
på. Vi tror att de bästa svaren kommer
från dem som har upplevt samma sak.
Därför har vi startat nätforumet Sunwingföräldrar, där Vings kunder ger dig personliga svar
baserade på sina egna erfarenheter av Sunwing.
I forumet kan du diskutera allt mellan himmel
och jord – så länge det rör Sunwing. Du kan också
ställa alla dina frågor, om stort som smått, och få
ärliga svar från mammor och pappor som har
bott på hotellen och besökt resmålen.
Välkommen att delta i diskussionerna på
Ving.se/sunwingforaldrar!

Träffa våra Sunwingföräldrar
på nästa uppslag
SUNWING SANDY BAY BEACH, CYPERN
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Möt våra

AN N ELI PE RSSON, 3 5 Å R

E ME LY E NOCSON, 3 6 ÅR

Tova 9 år och Noah 13 år.
AN TAL BE SÖKT A SUNW ING: 6

BARN:

B ARN :

Stäl l din egen Sunwingfråga på vårt forum:
Ving.se/sunwingforaldrar

Ava 5 år, Vanna och Freja 1,5 år.
6

A NT AL BE SÖKT A SUNW ING:

FAVORIT-SUNWING?
Sunwing Side East Beach i Turkiet och
Sunwing Cala Bona Beach på Mallorca.

F AV O R I T - S U N W I N G ?
Sunwing Kamala Beach i Thailand och
Sunwing Sandy Bay Beach på Cypern.

V A RF Ö R ?
Sunwing Side East Beach är ett fräscht
hotell inrett i en härlig mix av Turkiet och
Sunwing. Hotellet är lagom stort, maten
är toppenbra i alla restaurangerna och
personalen är väldigt trevlig och mån om
sina gäster. Sunwing Cala Bona Beach
ligger mig också varmt om hjärtat, det
var mitt första möte med Sunwing som
barn. Jag gillar verkligen Mallorca som ö
men också detta hotell och den mysiga
byn det ligger i. Ett stort plus här är att
man lätt kan strosa ut på strandpromenaden utanför hotellet för en tur genom
byn eller för att besöka små butiker och
restauranger.

V AR F Ö R ?
Kamala har allt. Vacker miljö, endast några
minuters promenad till en lång och fin
strand. Stort poolområde med många solstolar utan att vara för trångt, mysigt läge
på restaurangen som ligger nära show–
scenen. Och närheten till Kamala centrum.

V A D Ä R D ET S O M G Ö R S U N W I N G 
K O NC E P T ET S Å B R A?
Sunwing-konceptet är så genomtänkt
och bra, här har man tänkt på det mesta
– allt ifrån lägenheter anpassade för
olika familjer, åldrar och behov till att det
ska finnas aktiviteter och underhållning
som uppskattas av alla. När vi reser till
ett Sunwing vet vi vad vi får: bra mat,
fräscht boende och fina pooler.
F Ö R V E M S K U LLE DU
RE K O M M EN DER A S U N W I N G ?
Självklart kan jag varmt rekommendera
Sunwing till alla barnfamiljer men jag tror
också att konceptet passar för så många
fler än just familjer med småbarn. Är man
ute efter ett boende med bra standard,
god mat och kvällsunderhållning på
hotellet kan man absolut åka hit utan
barn eller med äldre barn också. Själva
har vi fortsatt att åka till Sunwing trots
att barnen är äldre nu, vi gillar det helt
enkelt och blir aldrig besvikna.

V AD ÄR DET S O M G Ö R S U N WI N G
K O N C EP T ET S Å B R A?
Det finns något för alla i familjen. Barnklubb med många olika aktiviteter för
olika åldrar. Träning för hela familjen (om
tid och intresse finns). Stort utbud av god
mat och dryck och enkelhet för barnfamiljer
med Inclusive-paket, som till skillnad från
All Inclusive även ger möjligheten att två
dagar i veckan prova någon restaurang
utanför resorten. Lollo & Bernie gillas starkt
av de mindre i familjen vilket gör att glädjen och minnena från semestern är lätta
att ta med hem och uppleva igen. Att man
sedan på de flesta hotell har fördelen att
kunna checka in bagaget redan på hotellet
när det är dags för hemfärd är otroligt
skönt och underlättar hemresan enormt.
F Ö R V EM S K U LLE DU
R EK O M M EN DER A S U N W I N G?
Jag skulle rekommendera Sunwingkonceptet till barnfamiljer i alla åldrar, men främst
de till de med lite yngre barn.

SUNWING SANDY BAY BEACH, CYPERN

SUNWING
KALLITHEA
BEACH, RHODOS
8 | VINGS VÄRLD
1:2016

G Ö L I N S W E S S A R, 31 ÅR

Tuva 6 år, Kalle 4 år och
Albin 2 år.
A N TA L B E S Ö K TA SU N WI N G : 8
BARN:

F A VORIT-SUNW ING ?
Ocean Beach Club på Kreta och Sunwing
Kamala Beach i Thailand.
VARF ÖR?
Atmosfären! Att det är så lugnt och fräscht
med barn som ett självklart inslag. Och
det gäller både Ocean Beach Club och
Sunwing Kamala Beach.
VAD ÄR DET SOM GÖ R S UNWING
KONCEPTET SÅ BRA ?
Sunwing-konceptet välkomnar och tar
hand om barnfamiljer på bästa vis. Allt från
service, kvalitet och miljö, till atmosfär och
aktiviteter, från den minsta till den äldsta.
För mig är Sunwing familjeterapi i förtid!
F ÖR VEM SKULLE D U
REKOMMENDERA S UNWING?
Alla barnfamiljer, från den lilla till den stora, med eller utan ”medresenärer”. Sunwing
brukar uppskattas lika mycket av barnen
som av en medföljande morfar.

HEL ENA Z E T T E RQUIST , 3 4 ÅR

RONNY OLSSON, 44 Å R

Två barn på 5 och 2 år.
AN TAL BE SÖKT A SUNW ING: 4

BA RN:

BARN:

FAVORIT-SUNWING?
Sunwing Kallithea Beach på Rhodos.
V A RFÖ R ?
Jag älskar området, att det är stort och att
du har stranden precis nedanför hotellet.
Det finns stora grönområden och hotellet
håller bra standard. Det finns två fina
Mini Land och all personal är supertrevlig. Lagom lång flygresa och lagom lång
transfer med två små barn. Vi var där för
andra gången nu i somras.
V A D Ä R D ET S O M G Ö R S U N W I N G 
K O NC EP T ET S Å B R A?
Att det är så proffsigt utformat för att
barnen ska trivas. Den absolut största
fördelen är att barnen älskar Sunwing
semestern. De älskar Lollo & Bernie och
de vill stå och titta på minidiscot på
kvällarna. Vi brukar ofta gå till Mini Land
tillsammans. Om vi är tidigt ute vid
lunchen sätter vi oss där och bygger lego
i väntan på att restaurangen ska öppna.
F Ö R V EM S K U LLE D U
RE K O M M EN DER A S U N W I N G ?
Jag tycker att Sunwing passar bäst för
aktiva barnfamiljer som vill ha en okomplicerad semester. Det är hög standard
på hotell och hotellområden och det finns
jättemycket för barnen att roa sig med.

Cornelia 5 år och Victor 1 år.
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ANT AL BE SÖKT A SUNW ING:

F AV O R I T - S U N W I N G ?
Vårt nya favorit-Sunwing är Sunwing Side
East Beach i Turkiet.

SUNWING SIDE EAST BEACH, TURKIET

V AR F Ö R ?
Hotellet är nytt, väldigt fräscht och har
ett superbra poolområde. Det består av
två delar där den ena är lite lugnare och
den andra har mer liv och rörelse. Detta
är perfekt eftersom man kan välja lite efter
dagsform. Dessutom ligger det vid en fantastisk strand och nära till charmiga Side
Old Town. En ny favorit! Speciellt plus för
takterassen där man gärna tar en drink på
eftermiddagen och kollar solnedgången.
V AD ÄR DET S O M G Ö R S U NWI N G
K O N C EP T ET S Å B R A?
Sunwing-konceptet är så bra för att man
har tänkt på allt för alla i familjen. Personligen brukar jag verkligen tycka om att kolla
in omgivningarna runt hotellen men om
man inte känner för det kan man lugnt stanna kvar på hotellet under hela sin vistelse.
Så bra är Sunwing!
F Ö R V EM S K U LLE DU
R EK O M M EN DER A S U N W I N G?
Självklart är Sunwing speciellt för barnfamiljen och det är för dem jag verkligen
skulle vilja rekommendera Sunwing.
Kanske speciellt om man inte rest med
barn förr, då kan Sunwing vara en perfekt
mjukstart. Skulle även vilja rekommendera
det till generationsresan, då till exempel
mormor och morfar följer med. Det finns
härliga restauranger och toppenshower för
de som vill roa sig lite på kvällarna.

SUNWING KAMALA BEACH, THAILAND
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ALLA BARN ÄLSKAR LOLLO & BERNIE.
MEN DET KOMMER EN DAG DÅ BARNEN
PLÖTSLIGT KÄNNER SIG LITE FÖR GAMLA FÖR
AT T KRAMA GIRAFFER OCH BJÖRNAR. DEN DAGEN
BRUKAR OFTAST INTRÄFFA RUNT ÅT TA ÅRS ÅLDER OCH
DET ÄR DÅ DET ÄR DAGS AT T TA KLIVET IN I TEEN LOUNGE.
TEXT: KRISTOFER KEBBON FOTO: CECILIA WESTERGÅRD & VINGS BILDARKIV
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Kul för
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Teen Lounge

F

ör vuxna är semester ofta
synonymt med långa sovmorgnar, lugna dagar i solstolen och
njutningsfyllda middagar med
intressanta konversationer. Dessvärre
delas den bilden sällan av barn och
ungdomar. De små liven vill ju som
bekant ha betydligt mer action på
ledigheten. Och det är där Sunwings
alla barn- och ungdomsaktiviteter
kommer in i bilden.

är Lollo &
Bernies Mini Land den självklara
destinationen när man har semester
på Sunwing. Men Sunwing levererar
även för de större barnen. Vings värld
tog rygg på Tyra och Disa, två nioåriga
tjejer som plötsligt blivit lite för coola
för att leka minipirater med de små
barnen. Deras första möte med Teen
Lounge blev en riktig aha-upplevelse.

FÖ R D E MI N D R E B A RN EN

”ÅH, VAD MYCKET DET FINNS ATT VÄLJA PÅ!”

utbrister Tyra efter att aktivitetsvärden Oskar berättat om allt kul som
händer under veckan. ”Vi kommer
inte hinna med allt!” Disa instämmer:
”Jag visste inte att man kunde göra
så himla roliga saker här. Vissa saker
fattar man inte ens hur de har råd
med! Jag blev verkligen överraskad.”
är ett slags klubblokal
och själva hjärtat i Sunwings ungdomsverksamhet. En mötesplats där barn
mellan 8 och 15 år kan samlas, leka,
pyssla och spela spel – eller bara ta en
paus från föräldrarna. Här får man
prova på olika sportaktiviteter, såväl
på land som i vattnet. Utbudet kan
variera mellan olika hotell, men ofta
finns spelhall, biljardbord, minigolfbana, pingisbord, boulebana, utomhusschack… Ingen behöver någonsin
bli uttråkad på Sunwing.
TEEN LOUNGE
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händer i själva
Teen Lounge. Många av aktiviteterna
sker utomhus, vid poolområdet eller
på gymmet där det finns särskilda
fitnessaktiviteter för ungdomar. Vissa
dagar arrangeras kvällsaktiviteter som
spelkvällar och filmvisning med pizza.
Är man inte så lättskrämd kan man
hänga med på den blodisande spökkvällen, och är man riktigt modig
kliver man upp på scen och deltar
i Teen Idol. Där får barnen hjälp av
showteamet med att öva in en låt
som de sedan uppträder med på stora
scenen, inför en månghövdad publik.
M EN L ÅNGT IFRÅ N ALLT

Det visar sig att allt handlar om en
lek, en poängjakt där barnen springer
runt hotellområdet och samlar poäng
på de mest udda – men roliga – sätt.
NÄST A DA G KOMME R ÄNNU FLE R

D ET D RÖ JE R INT E LÄ NGE förrän tjejerna
är som uppslukade av hotellets alla
aktiviteter. De tillfällen då barnen faktiskt dyker upp är de sprudlande glada,
och de mest konstiga frågor poppar
upp. ”Har du ett begagnat tuggummi?
Kan du göra armhävningar? Och i så
fall – kan du tänka dig att följa med till
Teen Lounge och göra tjugo stycken?”

egendomliga frågor. ”Pappa, pappa
– visst gillar du 80-talsmusik?”
Något överrumplad av den oväntade
frågan mumlar jag något uppskattande om Stock, Aitken & Waterman.
Snart visar det sig att frågan är inledningen på en intensiv övertalningskampanj som handlar om att vi bara
MÅSTE gå och se kvällens 80-talsshow
i Lime Bar. Övertalningskampanjen
lyckas, och mitt i showen springer ett
tjugotal barn – inklusive våra egna
– upp på scenen och framför en lika
oväntad som välrepeterad dans till
”Ghostbusters”. Vi har precis bevittnat en flashmob, och jublet vet inga
gränser. Det är svårt att säga vilka
leenden som är bredast – publikens
eller barnens.

BARNENS TOPP 3

Mini Land

Tyras topplista
1. TEEN IDOL
2. POÄNGJAKT
3. BUZZ (FRÅGESPORTSPEL)

Disas topplista
1. TEEN IDOL
2. FLASHMOB

FÖ R DE M I N D R E B AR N EN

Har dina barn ännu inte åldern
inne för att hänga på Teen
Lounge? Inga problem! För barn
i åldrarna 0–7 år finns Lollo
& Bernies Mini Land, Sunwings
prisbelönta barnklubb. Här
finns alltid något att göra, från
morgon till kväll, 5–7 dagar
i veckan. De flesta aktiviteter
är gratis.

3. VATTENKRIG
L ÄS M ER PÅ: V I N G.S E/ S U N WI N G
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11-ÅRIGE LUCAS CLAESSON FRÅN VÄXJÖ VANN
VINGS TÄVLING ”RESELEDARE JUNIOR” OCH
FICK ÅKA TILL SUNWING KALLITHEA BEACH PÅ
RHODOS FÖR EN PRAKTIKVECKA. HÄR ÄR HANS
DAGBOK FRÅN SOMMARJOBBET.
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Heldag med spökavslutning

oto Buster. Photo
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glada fiskar.
i Kallithea. Vi såg många fina och färg
superkul!
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ska
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Cinema under the stars

Idag har vi lekt ”Fångarn
a på Sunwing ”. Det är som
”Fångarna på fortet”. Jag
var ledare för det gröna
laget. Man skulle kunn
a säga att jag var Gunde
Svan. Superrolig lek! Nu
ikväll var jag med om en
sak som jag aldrig har var
it med om tidigare. Vi sat
t
utomhus på en av tennis
planerna och tittade på
bio. Aktiviteten kallades
”Cinema under the stars”
.
Det var supermysigt att
sitta utomhus en varm
sommarnatt och se på film
. Filmen var Paddington
.
Denna dag har varit sup
er!

Sista dagen
Varm dag som avslutades
med poolparty

Idag har jag varit med och hållit i fotbollen! Min uppgift var att vara domare.
Efter bara några minuter som domare,
blev jag lite sugen på att själv vara med,
så jag och Oskar hoppade in i varsitt lag.
Det var kul, men också riktigt varmt.
Efter att ha svettats ordentligt var det
rätt skönt att svalka sig i aktiviteten
”Water Basket”. På kvällen var jag med
och höll i poolpartyt. Med bra och hög
musik i bakgrunden såg jag till att ingen
krockade i vattenrutschbanan. Efter ett
par roliga vattenlekar samlades vi och åt
god pizza från Fino tillsammans. Det var
superkul att hålla i poolpartyt! Tiden går
supersnabbt när man är reseledare här
på Rhodos!

Idag har jag äntligen fått hålla i vattengympan!
Jag var den som förklarade hur vissa saker skulle gå till och jag hade även chansen att skoja lite
med barnen. Oskar, Linn och jag körde också en
dans som alla skulle följa efter i vattnet. Dansen
kallades för ”Follow the leader”. Det här var det
roligaste på hela veckan! Efter denna aktivitet
så kändes det lite tomt. Linn och Oskar tackade
mig för en fin vecka och jag fick ett brev där de
hade berömt mig. Det känns tråkigt att inte
få jobba något mer som reseledare här. Det
har varit en fantastisk vecka här på Sunwing
Kallithea Beach. Jag har träffat många nyfikna
barn och vuxna som har frågat mig varför jag är
med reseledarna hela tiden. Jag har förklarat
för dem att jag deltagit i en tävling som jag vann.
Jag är så stolt och glad att jag fick vara Vings
reseledare junior 2015. Enligt mig får Sunwing
Resort Kallithea fem av fem reseledare jr! Så var
den sista dagen på Rhodos över.

Tack för denna underbara
upplevelse Ving! /Lucas
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"BARNEN SLÅR FAST ATT DET HÄR VAR DET BÄSTA SUNWINGHOTELLET HITTILLS. TILL OCH MED PELLE HÄVDAR ATT HAN
HELLRE VILL ÅKA TILLBAKA TILL CYPERN ÄN TILL KARLSKRONA
NÄSTA GÅNG DET BLIR DAGS FÖR SEMESTER".
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TEXT: GUNNAR JÄGBERG

FOTO: GUNNAR JÄGBERG & VINGS BILDARKIV

Hemligheten bakom

CYPERNS BÄSTA
FAMILJEHOTELL
Sunwing Sandy Bay Beach är ett av Vings absolut populäraste hotell.
Sommaren 2015 hamnade det till och med på förstaplatsen när
våra gäster utsåg sin favorit bland alla Sunwing Family Resorts.
Vings värld skickade en av sina medarbetare till Sandy
Bay för att försöka ta reda på varför.

D

et ska sägas direkt: jag är partisk. Inte bara för att
jag jobbar som copywriter på Ving, utan också för
att jag i snart tio års tid har semestrat med familjen på olika Sunwing. Barnen har bokstavligen
vuxit upp tillsammans med Lollo & Bernie och showteamet.
Å andra sidan innebär det att jag har en hel del att jämföra
med. Före Cypern-resan har vi bott på samtliga Sunwing,
utom just Sandy Bay och Kamala Beach i Thailand.
en rutinerad skara som kliver upp
en tidig morgon i början av oktober för vidare transport till
Arlanda. Familjen består av mig, min fru AnnCharlotte och
våra fyra barn Simon 13, Leo 13, Albert 10 och Pelle 5.
Alla är förväntansfulla, förutom Pelle som hellre vill åka
till Karlskrona som vi besökte i somras.
D E T Ä R ME D A N D R A O RD

i vanlig ordning som en dans. Checkar in på hotellet gör vi redan på flygplatsen och efter en
behaglig transfer kommer vi äntligen fram till Sunwing
Sandy Bay Beach. Vår lägenhet ligger i andra änden av
S J Ä L VA R E S A N G Å R

hotellområdet. På vägen dit passerar vi flera pooler som ser
extremt inbjudande ut. Barnen tittar lite extra på den stora
familjepoolen med tre vattenrutschbanor, medan jag och
AnnCharlotte nöjt konstaterar att det finns en lång pool för
motionssimning, vilket vi inbillar oss att vi ska ägna oss åt
under veckan.
har vi slagit på riktigt stort och bokat
en Royal Family Suite. Barnens besvikelse över att lägen
heten inte ligger på bottenvåningen med direkt access
till egen pool byts snabbt till glädje när vi kliver in genom
dörren. Från hallen går nämligen en trappa upp till en 60
kvadratmeter stor takterrass med utedusch, loungehörna,
solsängar och en underbar utsikt över stranden och havet
knappt hundra meter bort. Jag noterar direkt att det här
med boendet måste vara en av anledningarna till att så
många trivs här. Ett första intryck som bekräftas flera
gånger under veckan, även de andra lägenheterna jag får se
är mer eller mindre nyrenoverade och mycket fräscha.
FÖR E N GÅNGS SKULL

SPEICHERSTADT
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Leo och Simon slappar på takterrassen
I N N A N J A G Å K TE var det många av mina kollegor som talade
sig varma om den fantastiska maten på hotellet. Det här får
jag kanske äta upp, men: jag måste ge dem rätt. Vi har bokat
All Inclusive och njuter av ovanligt vällagade måltider och
ett stort utbud av läckerheter till frukost, lunch och middag. När till och med barnen spontant säger att det är den
godaste maten hittills på ett Sunwing, ja då måste det nog
vara så. Ett extra plus med All Inclusive-erbjudandet på
det här hotellet är att man två dagar av sju kan välja att äta
på restaurangerna Fino och La Tasca, om det mot förmodan skulle vara så att man tröttnar på utbudet i buffé
restaurangen.

(lite för fort) och anteckningsboken fylls
av fler och fler svar på frågan jag reste hit med: Vad är det
som gör just Sandy Bay till så många av våra gästers favorit-Sunwing? Bland anteckningarna hittar jag noteringar
om det fantastiska läget, precis vid stranden och med Ayia
Napas stora utbud av butiker och restauranger utanför dörren. Jag skriver också om hur rent och snyggt det är överallt,
om tennis- och multisportbanan där Simon, Leo och Albert
DA G A R N A G Å R
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hänger varje dag, det luftkonditionerade gymmet, biljarden
och tv-spelen i Teen Lounge och en mängd andra saker som
jag har lite svårt att tyda så här i efterhand.
går däremot inte att missa, eftersom jag
skrivit den med versaler: PERSONALEN. Redan från dag
ett slår det mig hur trevliga och hjälpsamma alla är. Som
svensk är jag först lite skeptisk och inbillar mig att de gör
sig till, men snart blir jag övertygad om att de faktiskt gillar
att jobba här. När jag börjar prata med flera av de anställda
visar det sig att det är just så det förhåller sig. Eller som
bartendern Andrew uttrycker saken: ”Annars skulle jag nog
inte ha jobbat här i 13 år”. Det lustiga är att Andrew nästan
visar sig vara en rookie i sammanhanget. De flesta av dem
jag pratar med har varit på hotellet allt mellan 15 och 25 år.
Det är ingen överdrift att påstå att de känner varandra rätt
väl vid det här laget. Flera av de anställda menar att sammanhållningen har lett till en speciell inställning till jobbet.
Att det nästan blir som en tävling där man hela tiden vill
göra lite extra för gästerna.
E N ANT E CKNING

BARNENS 5-I-TOPP

VATTENRUTSCHBANORNA - MED PELLES FAVORIT I MITTEN.

Pelle, 5 år

• Vattenrutschbanorna,
särskilt den blå!
• Att bada
• Att ta glass själv
• Cypern
• Lollo & Bernie

Albert, 10 år

DAGS ATT UTSE EN FAMILJE
MÄSTARE PÅ TENNISBANAN.

•
•
•
•
•

All Inclusive
Tennis
Panikos
Teen Lounge
Biljard

Leo, 13 år
kan man fråga sig? Mina efterforskningar visar att alla spår leder åt ett håll: Mr. Louis, hotellchefen. Honom måste jag naturligtvis träffa. När vi ses i
receptionen välkomnar han mig på felfri svenska. Efter att
ha varit chef för hotellet ända sedan det öppnade 1989 har
han lärt sig språket flytande. Vi tar en promenad på hotellområdet och Mr. Louis berättar ingående om sin vision.
Du kan läsa en längre intervju med honom på nästa sida,
här nöjer jag mig med att återge en av hans kommentarer
som egentligen säger det mesta: ”Det handlar om att hitta
rätt människor – och att behålla dem”.
H U R H A R D E T B L IVI T SÅ,

närmar sig tyvärr
sitt slut och det är dags att åka hem. Barnen tar farväl av
sin favorit-servitör Panikos och slår fast att det här var det
bästa Sunwing-hotellet hittills. Till och med Pelle hävdar
att han hellre vill åka tillbaka till Cypern än till Karlskrona
nästa gång det blir dags för semester. Ett mycket gott betyg.

•
•
•
•

Takterrassen
Tennis
All Inclusive
Biljard – bra att det var
gratis på Teen Lounge
• Att water sports fanns
så nära hotellet

Simon, 13 år

• Panikos
• Paragliding efter båt
vid stranden
• All Inclusive
• Bra mat
• Vår lägenhet

VE C K A N P Å S U N WI N G SAN D Y BAY BEAC H

L Ä S ME R PÅ : V ING. S E / C Y P ER N

Läs intervjun med hotellchefen
Mr. Louis på nästa sida
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Intervju
Mr. Louis (egentligen Louis Misseris, men det är det
ingen som säger) har varit chef på Sandy Bay Beach
ända sedan hotellet blev ett Sunwing 1989. Lika länge
har samtliga hans 14 avdelningschefer jobbat på hotellet,
förmodligen ett svårslaget rekord – oavsett företag eller
bransch. Kontinuiteten har skapat en kultur som gör att
alla vet precis vad som behöver göras. Men tro inte att
det är någon som lutar sig tillbaka och känner sig nöjd.
På Sunwing Resort Sandy Bay Beach jobbar man hela
tiden med utveckling.

MR. LOUIS, HOTELLCHEF PÅ SUNWING SANDY BAY BEACH

HUR F Å R MAN PE RS O NA L E N A T T T RIV A S
SÅ B RA ATT DE S TA NNA R Å R E F T E R Å R?

– Personalen är det viktigaste vi har, det är viktigt att
de får respekt och möjligheter att utvecklas. Vi arbetar
mycket med internrekrytering och vidareutbildningar.
Vi försöker hela tiden se vad vi har för behov, och sen
anpassar vi utbildningar utifrån det.

åren har till exempel antalet gäster med allergier ökat.
Det har vi löst genom nya rutiner för inköp och genom
att modifiera våra standardrecept efter olika behov.
H U R S K A N I G Ö R A F Ö R AT T F O R T S ÄT T A
F Å S Å H Ö G A B ET Y G AV ER A G ÄS T ER ?

SOM GÄST F Å R MA N K Ä NS L A N A V A T T HO T E L LET ÄR
ETT VÄLOLJA T M A S K INE RI, V A D Ä R HE ML IG HE T EN ?

– Vi försöker att vara snabba på att anamma nyheter och
att utveckla system för att möta nya behov. De senaste

– Det viktigaste är att vi upprätthåller kvaliteten.
Vår målsättning är att ständigt utvecklas, att alltid hålla
en hög nivå och framför allt att leverera en så hög service
till gästerna att de blir nöjda och kommer tillbaka.

3 RÖSTER FRÅN PERSONALEN

Panikos, servitör

– Jag har jobbat här i 18 år och har aldrig
haft en tråkig dag på jobbet! Jag tycker om
att träffa nya gäster hela tiden och flera
av mina kollegor har också blivit några av
mina bästa vänner.

20 | VINGS VÄRLD # 1:2016

Andrew, bartender

– En stor fördel med att jobba här är att
man har stora möjligheter att utvecklas.
Nyligen var det till exempel en av servitriserna som gick en internutbildning och
sen fick jobb som assistant manager på
ett femstjärnigt hotell här i närheten.

Sofia, bartender Lime Bar

– Det som gjorde starkast intryck på mig när
jag började på hotellet 2008 var den härliga, gästfria, cypriotiska mentaliteten. Här
gör man ingen skillnad på var man kommer
ifrån, utan alla i personalen är som en stor
familj som alltid hälsar glatt på varandra.
Våra underbara gäster gör också att jobbet
aldrig någonsin blir tråkigt.

GlaxoSmithKline, tel 08-638 93 00. SE/TWI/0005/12,52012

McBride

SKA NI UT OCH RESA?

Tänk på att skydda dig och familjen
mot både hepatit A och B

Tas minst

4

veckor

Hepatit A och B är allvarliga leverinfektioner som förekommer i stora delar av världen.
innan resa!
Hepatit A-virus kan finnas i förorenat vatten och i rå eller felaktigt tillagad mat. Hepatit B
däremot smittar via blod och andra kroppsvätskor. Därför kan lokal akutsjukvård, orena nålar
(sprutor, piercing, tatuering) och sexuella kontakter utgöra en risk.1) Vaccinera dig så är du
skyddad. Vill du veta mer tala med din doktor eller titta in på Vaccinportalen.se
Ref: 1) www.who.int. Informationen är förhandsgranskad och godkänd.

O.B.C.-FRUKOST

EN BRA START
PÅ DAGEN
Att börja dagen utan frukost är som att springa ett
maraton utan att knyta skorna. Men med en rejäl
hotellfrukost innanför västen kan du uträtta stordåd.
På nyöppnade Ocean Beach Club på Gran Canaria har
man tagit fasta på detta. Där har man toppat den redan
från början välfyllda frukostbuffén med några lika
frestande som uppfriskande rätter som torde få
det mest kräsna hälsofreak att jubla. Vi kallar det
frukost 2.0 och nu kan du laga den hemma också.
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R EC E P T: T I N A S C H E R M A N

FOTO: PELLE LUNDBERG

Kickstart
shots

nya ocean beach club
på gran canaria

JUICE/SHOT/KICKSTART
APELSIN, MOROT, INGEFÄRA
& PASSIONSFRUKT
Mått för 1 litet glas:

Rawfoodbollar

Recept på sidan 28

• 1 st apelsin
• 1 cm ingefära
• 1 st morot
• 1 st passionsfrukt
GÖR SÅ HÄR:
Skala apelsinen, gröp ur passionsfrukten, kör
alla ingredienser i juicecentrifugen.
Häll upp i litet glas, servera kyld och njut!

Fler fruko strecept från O.B.C.
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O.B.C.-GRANOLA
• 8 dl havregryn
• 2 dl havrekli
• 1 dl pumpakärnor
• 2 dl solroskärnor
• 1 dl linfrön
• 0,5 dl chiafrön
• 0,5 tsk vaniljsocker
• 0,5 tsk kardemumma, malen
• 1 tsk kanel, malen
• Blanda i efter tycke och smak,
russin, tranbär och valfria
nötter.
Blanda i en annan bunke:
• 1,5 dl apelsinjuice
• 1 dl rapsolja
• 0,5 dl flytande honung

24 | VINGS VÄRLD # 1:2016

GÖR SÅ HÄR:
1. Sätt på ugnen på 175 grader.
2. Blanda alla torra ingredienser
i en stor bunke förutom russin,
tranbär och nötter.
3. Blanda vätskan i en liten bunke
4. Häll vätskan över den torra
blandningen.
5. Blanda väl.
6. Rosta i ugn i ca 30–45 minuter.
7. Vänd och rör om Granolan efter
halva tiden.
8. Ta ut ur ugn och låt svalna på
plåten. När den är sval, blanda i
russin, tranbär och nötter – häll i
glasburk.
9. Servera med din favoritfil,
yoghurt eller varför inte helt
vanlig kall mjölk. Toppa med lite
färska bär eller frukt.

Granola

Müsli

GRÖT – GRUNDRECEPT
• 2 dl vatten
• 1 dl vanliga havregryn eller fiberhavregryn
• 1 krm salt

O.B.C.-MÜSLI
• 6 dl havregryn
• 2 dl cornflakes
• 2 dl dinkelgryn
• 1 dl råggryn
• 1 dl linfrö
• 1 dl solroskärnor
• Egna favorittillbehör

GÖR SÅ HÄR:
1. Blanda basingredienserna väl i en stor bunke.
2. Blanda därefter i dina egna favoritsmaker
till exempel kokosflingor, valnötter, hasselnötter,
mandel, russin, torkade aprikoser, torkade gojibär.
3. Ät och njut med yoghurt, fil eller mjölk.

Gröt– gör din egen favo rit

GÖR SÅ HÄR:
I kastrull:
1. Blanda vatten, havregryn och salt.
Låt koka upp.
2. Blanda i de tillbehör du gillar.
Sänk värmen och låt koka några minuter tills
gröten blivit lagom tjock. Rör om då och då.
På tallrik i mikro:
1. Blanda vatten, havregryn och salt. Blanda i
de tillbehör du gillar. Kör gröten i mikron på
ca 650 W i 2–3 minuter. Rör om.
BLANDA I ELLER TOPPA MED ÖNSKADE
TILLBEHÖR:
Havrekli, chiafrön, torkade fikon eller
aprikoser, färska eller torkade bär (blåbär,
hallon eller jordgubbar), torkade eller färska
äppelbitar, torkad banan, kanel, kardemumma, mandel, valnötter, russin, solroskärnor,
linfrön, pumpakärnor, gojibär, rårörda bär.
Servera med mjölk.
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GRILLAD AVOKADO MED FÄRSKOST
1 portion
• En halv avokado
• 200 g naturell färskost
• 1 kruka basilika
• 1 msk olivolja
• Salt och peppar
GÖR SÅ HÄR:
1. Mixa färskosten med oljan och
basilikan. Salta och peppra.
Osten skall bli härligt grön!
2. Dela avokadon och ta bort
kärnan. Behåll skalet kvar.
3. Grilla den ca 1 min på den jämna sidan på ett torrt grilljärn eller
om du har möjlighet att grilla på
kolgrill ute.
4. Klicka i färskosten där kärnan
suttit. Kan med fördel serveras
med en grönsallad blandad med
vinegrette smaksatt med citron.

Grillad avokado
med färsko st
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Smoothies
JORDGUBBAR, HALLON
& MYNTA
Mått för 1 glas:

MANGO, PASSIONSFRUKT
& APELSIN
Mått för 1 glas:

• 1 dl jordgubbar, frysta eller
färska
• 0,5 dl hallon, frysta eller
färska
• 1 msk färsk mynta
• 2 dl vaniljyoghurt
• 0,5 dl apelsinjuice

• 1 dl mango, fryst eller färsk
• 1 st passionsfrukt, färsk eller
fryst som puré
• 2,5 dl vaniljyoghurt
• 0,5 dl apelsinjuice

GÖR SÅ HÄR:
Plocka blad från myntan. Mixa
alla ingredienser i en blender
eller med en handmixer.
Häll upp i glas och njut!

Rödbetsjuice
& energy bars

GÖR SÅ HÄR:
Dela och gröp ur passionsfrukten om du använder färsk. Mixa
alla ingredienser i en blender
eller med en handmixer.
Häll upp i glas och njut!

Recept på rawfoodbollar och
energybars finns på nästa sida

JUICE/LONGDRINK
RÖDBETA, TOMAT &
GRANATÄPPLE
Mått för ca 3 dl:
• 1 st liten rödbeta
• 1 dl tomatjuice eller
2 st färska tomater
• 1 st färskt granatäpple eller
250 g fryst
GÖR SÅ HÄR:
Ta ut kärnorna från granat
äpplet, skala rödbetan och dela
den i mindre bitar, dela tomaterna och kör alla ingredienser i
juicecentrifugen. Häll upp i litet
glas, servera kyld och njut!
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Fortsättning från
föregående sida
RAWFOODBOLLAR
• 8 st torkade, urkärnade dadlar
• Ca 2 dl havregryn
• 2 msk mjölk
• 1–2 msk kakao
• 1 tsk vaniljpulver
• 1–2 msk kokosolja
• Kokosflingor

Efter succén med Ocean Beach Club på Kreta har vi
äntligen hittat platsen för vårt nästa hotell med samma
koncept. I en lugn vik direkt vid stranden i Playa del
Cura på Gran Canarias södra kust välkomnar vi dig
som söker det lilla extra för hela familjen.
Ocean Beach Club är våra lyxigare och lugnare hotell
för den moderna familjen som uppskattar design och
god mat i en avslappnad atmosfär.

GÖR SÅ HÄR:
Mixa allt och forma till bollar.
Doppa i kokosflingor.
HÅLLBARHET:
2–3 veckor i frysen om de är täckta.

ENERGY-BARS
Ca 20 st

• 1 pkt torkade dadlar (600 g)
• 200 g sötmandel
• 2 tsk vaniljpulver
• 3/4 dl kakao
• 1/2 kopp starkt kaffe – typ espresso
• 1 dl rågflingor eller havregryn
TILL GARNERING:
• 1/2 dl osötat jordnötssmör
• 1/2 dl pumpakärnor
• 1/2 dl kokosflingor
GÖR SÅ HÄR:
Sätt på ugnen på 225 grader. Rosta
mandlarna i ugnen i ca 10 minuter.
Tag ur och låt svalna. Lägg alla
ingredienser i en blender/mixer.
Mixa till en fast röra. Lägg ett
bakplåtspapper i en stor form och
bred/tryck ut smeten till ett jämt
lager.
GARNERING:
Om man vill kan man smeta ut
ett lager med jordnötssmör över
formen och toppa den med kokos
flingor. Eller bara toppa barsen
med pumpakärnor.
Ställ in i frysen i minst 2 timmar.
Skär i avlånga bitar.
HÅLLBARHET:
2–3 veckor i frysen om de är täckta.
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T E X T : LOT TA Å S T R A N D F OTO : M AT H I A S N E R O

Smakfullt boende
Från våra Ocean Beach Club Suites
kan du kliva rätt ner i poolen från
din egen terrass. Vill du hellre bo
lite avskilt, väljer du en Clubhouse
Suite med egen terrass och utsikt
mot trädgården. På hotellet finns
många gemensamma ytor för umgänge, sol och bad och små grönskande trädgårdar.

NYHET!

OCEAN BEACH CLUB
GRAN CANARIA

Litet och personligt
På Ocean Beach Club Gran Canaria
är livet vilsamt. Menyerna är omsorgsfullt utarbetade och maten
serveras med havet som granne.
Hos oss finns även alla möjligheter
att hålla igång träningen med SATS
ELIXIA-klasser och fullt utrustat
gym. Vårt spa erbjuder en mängd
avkopplandebehandlingar. För de
yngre finns Lollo & Bernies Mini
Land och Teen Lounge.
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AKTUELLT HOS VING

Mer benutrymme på flyget och världens största kryssningsfartyg. Vår värld är stor
och mycket händer på våra hotell och resmål. Här är lite av vad som är på gång just nu.

VÄRLDENS STÖRSTA
KRYSSNINGSFARTYG
Med Ving kan du i sommar kryssa med Harmony
of the Seas, världens största kryssningsfartyg.
Här väntar massor av underhållning och ett
brett utbud av aktiviteter. Flyg, en övernattning
på hotell, helpension och många aktiviteter ingår.
CLUB MED KANI, MALDIVERNA

Club Med
hos Ving
NJUT PÅ
FLYGET
Vings flygbolag Thomas Cook
Airlines har uppgraderat
flottan med helt nya flygplan
och renoverade flyg. Njut av
fräscha kabiner, mer benutrymme, nya säten och ett
nytt underhållningssystem.
På långdistansflygen har alla
säten en högupplöst skärm där
du väljer mellan 30 spelfilmer,
elva tecknade filmer och 16
tv-program. Dessutom är koldioxidutsläppen 8–10% lägre
än med de tidigare flygplanen.

Res och träna
Ta del av Vings alla möjligheter till träning. Aktuellt
hos oss är Tjejmilen i New
York, Yoga på Mallorca,
Träna med tidningen Amelia
och olika hälso- och livsstilsresor på Kreta. Liksom nya
SATS-pass på alla Sunwing
och Sunprime.

Nu kan du boka Club Med hos
Ving, den enda researrangör i
Sverige som erbjuder möjligheten. Som pionjärer inom All
Inclusive erbjuder Club Med en
lyxig semester med allt du kan
önska av mat, aktiviteter, pooler
och ofta med egen strand. Välj
mellan Club Med på Mauritius
och Maldiverna, liksom i Turkiet,
Thailand och Florida.

VING I APPLE TV
Väck reslusten direkt från TV-soffan. Har du fjärde
generationens Apple TV kan du ladda ner Vings
nya app full med restips, artiklar och topplistor.

VING STÖDER BARN I GAMBIA
Genom olika projekt stöttar Ving människor, samhällen
och omgivningar på våra resmål. I år skickar vi bland
annat kläder och köksutrustning till barnhemmet Hart
House i Gambia. Vi skickar även sjukhussängar, ultraljudsapparater, annan medicinsk utrustning, kryckor
och rullatorer till olika insatser.
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Bo lyxigt
Några av Vings lyxigaste lägenheter finns på Sunwing Makrigialos på Kreta. Det är byggnaden
Afrodite och dess Royal Family
Suites som nu står klart. Ett helt
nyrenoverat boende i toppklass.

TEXT: KRISTOFER KEBBON
FOTO: TED LINDHOLM OCH VINGS BILDARKIV

TRÄNA I SOLEN

Kom i form
på semestern

Bilddagbok från
en träningsresa
FÖR DIG SOM VILL PASSA PÅ ATT BLI EN SUNDARE
OCH FRISKARE MÄNNISKA UNDER SEMESTERN
FINNS ALLA MÖJLIGHETER. ETT AV DE BÄSTA
SÄTTEN ATT KOMBINERA SKÖNA UPPLEVELSER
MED ROLIG OCH EFFEKTIV TRÄNING ÄR ATT
FÖLJA MED PÅ EN AV VING OCH SPRINGTIMES
TRÄNINGSRESOR. VI SKICKADE VÅR FOTOGRAF
TED TILL MALLORCA FÖR ATT TESTA. HÄR ÄR
HANS RAPPORT.
LÄS MER PÅ: ving.se/traningsresor

Välmeriterade instruktörer
Malin Berghagen var en av de erfarna
instruktörerna

8.45: En halvtimmes morgonjogg

Dagen börjar med lite löpning i de sköna omgivningarna
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09.15: Yoga i soluppgången

Efter morgonjoggen blir det yoga på terrassen

14.00: Stand Up Paddle Board
Efter lunch var det dags för äventyr,
denna gång SUP-paddling

15.30: Klättring

Mera äventyr för de icke-höjdrädda

EXEMPEL PÅ DAGSSCHEMA

Söndag 4/10
08.45: MORGONJOGG

Sunprime Waterfront

Hotellet vi bodde på gjorde ingen besviken

09.15: YOGA
10.30: AFRODANS
14.00: SUP
15.30: KLÄTTRING
18.45: YINYOGA
19.30: VINPROVNING

10.30: Afrodans på stranden

Förmiddagen avslutas med ett danspass följt av ett fyspass

19.30: Vinprovning

Även smaklökarna kan behöva lite träning…
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WATERMAN
SUPETRUS RESORT
Brac, Kroatien

TEXT: ROGER KARLSSON BILD: VINGS BILDARKIV

Vårt senaste tillskott till Family Gardenfamiljen har blivit en riktig succé. Waterman
Supetrus Resort ligger i den charmiga lilla
byn Supetar, ca 50 minuter med båt från den
vackra staden Split. Här kan du koppla av vid
någon av de nio poolerna, eller varför inte ta
chansen att uppleva två resmål på samma
dag? Njut av en avkopplande dag på hotellet
och avsluta med en god middag inne i Split.
Sista färjan hem går vid midnatt.
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Lollo & Bernie
Vings maskotar Lollo & Bernie
är också väldigt förtjusta i vårt
nya Family Garden-hotell. På
Waterman Supetrus Resort
träffar du dem både i Kids Club,
på After Beach och i Minishowen.

Waterman
Supetrus Resort
Här finns boende för alla smaker. Allt från
eleganta penthouse-lägenheter med magnifik utsikt mot havet och trerumslägenheter
i fristående villor bland pinjeträden, till
praktiskt inredda trerumslägenheter för
familjer upp till 6 personer.

Supetar

Supetar är en liten by med en vacker
hamn. Här kan du sitta i timmar och
njuta av en stark kopp kaffe eller en
svalkande glass medan du betraktar
folklivet. Innan du går tillbaka till
hotellet rekommenderar vi att du
stannar till på vårt designhotell
Osam. Här finns en restaurang som
är känd både för sin vällagade mat
och för den fantastiska utsikten
från takterrassen.
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ROOM SERVICE

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

VINGS ALLRA
BÄSTA HOTELL
Nu har resultatet kommit av vilka Ving-hotell som
rankades högst sommaren 2015. Våra gäster
har lämnat betyg om allt från service till
miljö och mat. Så här slutade topplistan:
Garden Studios, Thassos: 4,96
Hotel Marco Polo, Kroatien: 4,93
Porto Santa Maria, Madeira: 4,89
Botel Alcudiamar, Mallorca: 4,88
Atrium, Kroatien: 4,88
Boutique 5, Rhodos: 4,87
Lopesan Baobab Resort, Gran Canaria: 4,86
Eden Mar, Madeira: 4,85
El Greco, Gran Canaria: 4,84
Doria Hotel Bodrum, Turkiet: 4,83

Bo som i Tusen
och en natt

Ett hotell som sticker ut i Dubai är Banyan
Tree Al Wadi. Det är ett utmärkt val om du
vill bo avskilt i sagolik miljö och samtidigt
ställer höga krav på komfort och service.
Vi rekommenderar att boka i tid. Allt fler
upptäcker Dubai och resandet hit har ökat
med 59 procent på bara ett år hos Ving.

SKOLA
I BERLIN
BLEV
HOTELL

Sov gott!
Vings skönaste sängar finns
på Cypern. Sängarna på alla
Sunprime Hotels och Sunwing
Family Resorts fick höga betyg.
Men allra bäst sover man på
Sunprime Ayia Napa Suites
på Cypern och därefter på
Sunprime Monsau på Mallorca.
Allt enligt Vings semesterenkät
sommaren 2015 där fler än
300.000 gäster fick säga sitt.
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Nytt Sunprime
på Teneriffa
Goda nyheter för er som planerar att resa på
semester utan barn! Lagom till vintern 2016/2017
öppnar vi nämligen vårt nya Sunprime, det femtonde i ordningen. Vår nya baby heter Sunprime
Oceanview och ligger i Playa de las Américas
på Teneriffa. Bara för vuxna.

Checka in på designhotellet
H10 Berlin Kudam och bo mitt
i Berlins hjärta, alldeles
i närheten av shoppinggatan
Kurfürstendamm. Detta moderna och prisbelönta hotell
huserar i en gammal ombyggd
skola med anor från 1800-talet.
Hotellet rankades som ett av
Vings bästa cityhotell 2014.

BERG
TEXT: ANNA HAG

LDARKIV
FOTO: VINGS BI

En erfaren jubilar under
ständig utveckling
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2016 fyller Ving 60 år. Vi blickar
tillbaka på en spännande
resa över sju decennier.
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 Thailand 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.
DE T FA NNS E N T ID

1956

då Ving, eller
rättare sagt Vingresor, ser
dagens ljus som en avdelning inom resebyråföretaget
Nyman & Schultz. Den första
resan går med buss till Italien
och därmed gör konceptet
charter-/sällskapsresor sitt
intåg på den svenska
marknaden.
1 9 56 Ä R Å RE T

Första
resan gick
med buss

Vings katalog
från 1959

Mallorca för 595 kr
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Ving föds

50-talet
får svenska folket för
första gången bekanta sig med en
helt ny företeelse då den svartvita
tv:n gör debut i det svenska folkhemmet. Det här är också det årtionde då sällskapsresor blir populära. 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.

PÅ 50 - T A LE T

Charterresor med flyg blir en ”snackis”

60-talet

börjar nu på allvar att få
upp ögonen för resandet och intresset
blir än större när Sverige får sin första
stora flygplats i Stockholm 1962 då
Arlanda slår upp sina portar. Vingresor växer så att det knakar. 1965 kan
man läsa i katalogen att ”Vingresor AB
är den i särklass största researrangören
av flygsällskapsresor i Europa!”.

S V EN S K A R N A

S PA N I E N blir snabbt en favorit och går
om Italien i popularitet. Svenskarna
börjar vallfärda till Mallorca, Costa del
Sol och Kanarieöarna, men det är svårt
att hitta hotell som passar. Vingresor
börjar därför bygga egna lägenhetshotell
och idén om hotellkonceptet Sunwing

Mini Cluben gör succé

föds 1965. Två år senare, 1967, står det
första Sunwing-hotellet färdigt på Gran
Canaria och får namnet ”Nueva Suecia”.
1966 lanseras även det exotiska resmålet Gambia.

Torremolinos på Costa del Sol
och utrustas, modernt nog, med
både varmt och kallt vatten i kranarna på rummen.
decenniet blir barnfamiljer
en växande målgrupp. Vingresor/Club
33 lanserar därför Mini Cluben för alla
barn och det blir förlagan till vår tids
barnklubb med Lollo & Bernie. 1969
presenteras den nya produkten Ving
Special med rundresor världen över.
Nu revolutionerar också Vingresor/
Club 33 marknaden med att gå ut
med nyheten att försäljningen av
resor endast ska ske i de egna butikerna och inte hos resebyråerna.

I SLUT E T AV

60-talet gör också Club 33
sitt intåg på den svenska marknaden
och när Nyman & Schultz några år senare går i konkurs sker en sammanslagning av Vingresor och Club 33, som nu
blir Vingresor/Club 33. Konceptet att
arrangera resor till en yngre målgrupp i
åldrarna 18 till 33 år blir snabbt en succé. Under det första året har ”klubben”
omkring 3 000 resenärer. Det första
Club 33-hotellet byggs i ”trendiga”
I BÖ RJ AN AV

Katalog från 1960

Club 33 och Vingresor slås samman
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70-talet

7 0 - TA L E T K O MME R med buller
och bång och den karismatiske
Jan Carlzon blir VD för Vingresor/
Club 33. Med honom följer en tid
av expansion och storsatsning
på marknadsföring. Snart reser
var fjärde resenär i Sverige
med Vingresor/Club 33.
OL J E K R IS E R , C H A R TE RSKATT och
bojkott av Spanien är annars
bara några av de utmaningar
som branschen ställs inför, men
det stoppar inte svenskarna från
att resa och Vingresor/Club 33
fortsätter att expandera. Mycket
av framgången ligger i satsningen på familjeanläggningarna
Sunwing som gör succé. 1971 invigs
Sunwing Alcudia på Mallorca med
ett mycket åtråvärt läge direkt på
stranden. Sunwing Gambia och

VD, Jan Carlzon
Sunwing San Agustín står klara
1973 och kort därefter, 1975, introduceras Sunwing Rhodos. Dessutom öppnas två Club 33-hotell.
som Turkiet, USA och
Thailand lanseras och vi flyger nu
även till Ceylon (Sri Lanka) och
Maldiverna. Intresset växer också
för Grekland och öar som Korfu,
Kreta och Rhodos. En banbrytande nyhet 1971 är annars att
Vingresor/Club 33 får det första
datoriserade bokningssystemet.
N Y A RESM ÅL

Katalog från Club 33

80-talet

”Sällskapsresan- eller finns det svensk kaffe
på grisfesten” upp på de svenska
biodukarna och begreppet charter
befästs ytterligare. Samma år kan
man hitta en tvåveckorsresa till
Gran Canaria för 1 325 kronor
och en ö-rundtur på den populära
kanarieön kostar nu 75 kronor.
1980 G ÅR FI L M SU C C ÉN

blir aktörerna allt
fler. Vingresor/Club 33 bemöter
den ökade konkurrensen med att
satsa på bra hotell med flaggskeppen Sunwing i spetsen. Hotellen
är mycket populära och nu invigs
nya Sunwing på löpande band.
P Å MARKN AD EN

”Vi säljer inte resor, vi säljer upplevelser,
minnen och förväntningar”
svensk semesterresenär reser nu med Vingresor/Club
33. Framgångssagan Club 33 har
dock gjort sitt och går i graven
efter 26 goda år på marknaden.
1988 startar Vingresor och spanska
Viajes Marsans flygbolaget Spanair
i rekordfart och inom loppet av
fyra månader har man det första
flygplanet i luften. Flygbolaget är
V AR T RE DJE

fram till 2012 Spaniens näst störst
flygbolag.
VINGRESOR/CLUB 33 styrs under detta

årtionde av VD Christer Sandahl
som myntar de bevingade orden
”Vi säljer inte resor, vi säljer upplevelser, minnen och förväntningar”, en devis som än idag är signifikant för vad Ving vill stå för.
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90-talet

minst sagt skakigt.
1991 bryter Gulfkriget ut och reseförsäljningen bromsas kraftigt.
Ett år senare sätter svenska Riksbanken rekord med 500 procents
ränta för att rädda den svenska
kronan som senare får flyta fritt.
Hushållen är utsatta, men trots
en knackig start återhämtar sig
marknaden bra. Vingresor satsar
på flera nyheter, däribland Cancún
i Mexiko och Grenada i Västindien.
1991 är Turkiet den stora destinationen med sju resmål och fem
rundresor. Det här är också året då
det första charterflyget till Thailand
lyfter, ett resmål som sedan dess är
ett av Vings viktigaste vinterresmål.
Nu lanseras även resor till EuroDisney i Paris och flygstolar till
storstäder som London med Ving
Yo-Yo, något som blir möjligt då
reguljärflyget avregleras 1993.
9 0 -TA L E T IN L E D S

Ving och den klassiska fågeln byts
ut till en ny logga i form av ett V.
Ett år senare köps Vings ägare upp
av brittiska Airtours. Optimismen
är ändå stor och exotiska resmål
som Trinidad och Tobago, Bali och
Brasilien lanseras.

Ny logga
1995 blir ett viktigt år då Ving för
första gången kastar sig ut i den
digitala världen när man lanserar
en av de första webbplatserna i
Sverige. Den första versionen av
Ving.se är dock minst sagt spartansk och det dröjer först till våren
1998 innan man kan boka resor
online. Ving blir också pionjärer då
man introducerar rökfria flyg 1994.

blir ett rekordår för charterresandet. Ving har nu nära en
halv miljon resenärer.

1997

förändringens
vindar. Vingresor byter namn till
S A MTID I G T B L Å S E R

00-talet

reser vi som
aldrig förr och Ving ger ut sex olika
resekatalager per år, men den
blomstrande marknaden ska snart
få sig en rejäl törn. Den 11 september 2001 skrivs snabbt in i historieböckerna när terroristattackerna i
USA äger rum. Resandet dalar och
fler utmaningar skall komma med
fågelinfluensan, terrordådet på
Bali och den stora tsunamikatastrofen i Sydostasien.
V I D MI L L E N N IE S K I F T ET

byter Vings moderbolag namn
till My Travel Northern Europe AB
och i marknadsföringen lyfts det
fram hur viktigt boendet är på semestern. 2007 lanseras Sunprime
Hotels, ett hotellkoncept för vuxna.
2 0 04
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Först ut är Sunprime Atlantic View
på Gran Canaria. Ving kan nu också
erbjuda reguljärflygspaketerade
resor med valfria reslängder till
hela världen med Ving Flex.
passerar Ving 50-årsstrecket
och arrangerar den tre veckor långa
jubileumsresan, ”Vings Jubileumsresa Jorden Runt”, en resa som
säljer slut på bara fem dagar.
Rekordresultaten avlöser varandra
och från 2007 ingår Ving i koncernen Thomas Cook Group.

2010 och framåt

DIGIT A LISE RINGE N erövrar nu
världen i rekordfart, vilket ställer
helt nya krav på branschen. Ving
skrotar den klassiska resekatalogen
till förmån för ett inspirationsmagasin – Vings värld. Att vara aktiv i
sociala medier är viktigt och Ving
satsar stort på de digitala kanalerna.
Satsningen ger resultat och 2010
vinner Ving.se Internetworlds pris
för bästa webbplats på temat resor.

2 0 1 1 går för första gången Turkiet
om Mallorca i kampen om den
populäraste sommardestinationen.
Ving satsar stort på Karibien och
nygamla resmål som Dominikanska
republiken och Kuba är tillbaka
i programmet.
2 0 1 2 byts den gamla loggan ut och
Ving får en helt ny grafisk design
i form av ett soligt hjärta, ”The
Sunny Heart”. Hjärtat rullas så
småningom ut som en symbol
för hela Thomas Cook Group och
loggan syns snart på både flygplan
och hotell.
2 0 1 4 bokar 72 procent av Vings
kunder sina resor på Ving.se och
i sociala medier ökar antalet följare
i rekordfart. Vid årsskiftet 2014/15
har Ving drygt 225 000 följare på
Facebook.

2006

VI N G FÅR N U också upp ögonen
för sociala medier och startar 2008
sin Facebook-sida. En utmanande,
men också självklar lansering.

2016

"The Sunny
Heart"

har gått och Ving fortsätter att
expandera. Under året kommer över 700 000
resenärer att resa med Ving. Aldrig förr har
utbudet varit större och i programmet finns
nu allt från sol-och badresor och kryssningar
till city- och träningsresor.

SE X DE CE NNIE R

CASA COOK ÄR VINGS NYA HOTELLKONCEPT FÖR DEN
MODERNA RESENÄREN MED KRAV PÅ HÖG KOMFORT OCH SNYGG DESIGN.

TEXT: GUNNAR JÄGBERG

H

är får du en kombination av en
avslappande semesteroas och
möjligheten att uppleva och
inspireras av den lokala atmosfären. Hotellen har en tydlig hälsoprofil,
vilket märks i både träningsutbud och på
menyn. På Casa Cook njuter du av närproducerad mat tillagad av lokala råvaror och
håller dig i form genom träning på egen
hand eller i olika gruppträningsklasser.
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FOTO: VINGS BILDARKIV

Casa Cook passar helt enkelt dig som är ute efter en
meningsfull och hälsosam semester. Och dig som
vill bo riktigt bra. Alla rum på Casa Cook är läckert
designade och bjuder på det lilla extra. På vårt första
hotell i konceptet, Casa Cook Rhodes i Kolymbia, har
till exempel alla rum poolaccess. Här har du också
nära till de lokala tavernorna och kan själv upptäcka
guldkornen långt bortom turiststråkens kommers.
Det perfekta valet för dig som vill att din resa ska ge
minnen som räcker längre.

OM CASA COOK

NYTT HOTELLKONCEPT
ÅLDERSGRÄNS 16 ÅR
ALLA RUM HAR POOLACCESS
RESTAURANG MED
HÄLSOSAMMA & NÄRPRODUCERADE RÅVAROR
WIFI INGÅR PÅ HELA HOTELLET
ROFYLLDA POOLER
GYM • CYKLING,
VANDRING • YOGA
BADHANDDUKAR INGÅR
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Hamburg
12 TIMMAR I

Hippare än Hornstull, bättre än Berlin. Många håller Hamburg för
en av de hetaste storstäderna just nu. Dessutom är det ett perfekt
weekendresmål, bara en och en halv timme från Sverige. Följ med
på tolv fullspäckade timmar i Tysklands näst största stad.
TEXT: KRISTOFER KEBBON

09:00
FRUKOST PÅ
KOSTBAR

I L LU S T R AT I O N : S A R A K E B B O N

10:00

10:30

PROMENAD I ”DIE SCHANZE”

LOPPMARKNAD I
KAROLINENVIERTEL

Efter frukosten passar det utmärkt med en promenad genom
de coola kvarteren i Schanzenviertel, eller ”die Schanze” som
det heter i folkmun. Eftersom
du fortfarande är proppmätt
efter frukosten kan du skippa
alla caféer och barer till förmån
för någon av de mysiga små
butikerna. Missa inte heller att
spana in Rote Flora, den berömda teatern som varit ockuperad
sedan 70-talet.

Bästa sättet att börja dagen
är förstås med en stadig
frukost. På Kostbar, i hörnet
Susannenstrassee/Rosenhofstrasse i det trendigt
alternativa Schanzenviertel,
får du ditt lystmäte. Här finns
nybakat bröd, croissanter,
färskpressad juice, kaffe, te
och allt annat du kan tänkas
behöva för att komma
igång.
1

2

Är du här på en lördag får du
inte missa Flohschanze, den
stora loppmarknaden i de
gamla slakthuslokalerna i
Karolinenviertel. Krimskrams, Kitsch und Kuriositäten!
3

14:00
ROTE FLORA

11:45

12:50

HAMNSIGHTSEEING OCH ELBETUNNELN

LUNCH PÅ
HAIFISCH-BAR

Att resa till Hamburg utan att
besöka hamnen är som att
missa Themsen när man är
i London. Denna gigantiska
hamn är som en stad i staden,
med en rå charm som är svår
att motstå. Och när du ändå är

här rekommenderas ett besök
i Alter Elbtunnel, den vackra
tunneln under floden Elbe som
var en teknisk sensation då den
byggdes 1911. I närheten hittar du
även ubåtsmuseet U-434, inrymt
i en 90 meter lång ubåt.
4

Vill du uppleva ett riktigt
klassiskt sjömanshak kan du
med fördel kasta ankar vid
Haifisch-Bar. Här serveras
enkel och robust mat på första parkett framför hamnens
spektakulära skådespel.

5
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SHOPPING I
ALTS TA DT OCH
NEUSTA DT
Efter lunchen är det dags
att kolla in stadens shoppingutbud. I Altstadt och
Neustadt (gamla och nya
stan) finns det butiker så
det räcker och blir över. De
främsta shoppinggatorna
är Mönckenbergstrasse och
Spitalerstrasse, och ett stenkast därifrån ligger även
Alsterhaus – Hamburgs motsvarighet till NK. Är du rik
(eller gillar att fönstershoppa) kan du fortsätta längs
med en av Europas dyraste
shoppinggator, Neuer Wall.
Vi andra tar en promenad
längs med sjön Alster.
6

2

11
3

1
10

9
8
6

7

5
4

I L LU S T R AT I O N : S A R A K E B B O N
8

15:15

16:00

FIKA PÅ CAFÉ PARIS

HAMBURG
HAUPTBAHNHOF

Dags att vila benen i den
vackra jugendmiljön på anrika Café Paris. Beställ in en
kaffe och bakelse och njut
av den tidlösa charmen.

Hamburgs centralstation är en
av Europas största knutpunkter;
varje dag passerar nästan en
halv miljon människor här. Titta
in och förundras av vimlet innan
du går vidare till konstmuseet.

7

16:15

18:30

KONSTRUNDA
PÅ HAMBURGER
KUNSTHALLE

DRINK PÅ AUREL

Ett måste för den konstintresserade. Museet är stort och
består av tre sammanhängande byggnader, så om du
inte har obegränsat med tid
– kolla vilken av samlingarna
som intresserar dig mest och
styr kosan ditåt.
9

Vill du ta en fördrink
innan middagen finns det
många ställen att välja på
i Ottensen, som den lilla
baren Aurel vid Alma-Wartenberg-Platz. Kan bli lite
rökigt och stökigt framåt
småtimmarna, med en
mestadels ung publik, men
väl värt ett besök om du
gillar barhäng och skönt
svängig musik från en livs
levande DJ.

11

20:00
MIDDAG PÅ BULLEREI
Tillbaka till Schanzenviertel
och restaurangen Bullerei.
Hinner du bara med ett restaurangbesök i Hamburg är det
hit du ska gå (men glöm inte
att boka bord i förväg). Stjärnkocken Tim Mälzer serverar
oklanderlig mat – med tonvikt

på kött – i en cool, rustik lokal i
slakthusområdet. Orkar du fortsätta ut i natten efter middagen
finns massor att göra. Barhäng
i ”die Schanze”, rockkonsert
på Beatles gamla hemmascen
Kaiserkeller eller kanske ett
musikalbesök på Reeperbahn?

11

10

L ÄS M ER PÅ: V I N G. S E/ H AM B UR G
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med barn
LONDON ÄR EN MAGISK PLATS FÖR
ALLA ÅLDRAR. J AN GRA DVALL RESTE DIT I J AKT
PÅ DEN OSYNLIGA MYSTIKEN. HÄR ÄR HANS RAPPORT.
T E X T : J A N G R A D VA L L
F O T O : V I N G S B I L D A R K I V, I S T O C K , D O N N A S M I L L I E

JAN GRADVALL

J AN GRA DVALL är en
av våra mest hyllade
kulturjournalister och
Sveriges ”go-to guy”
när det gäller populärkultur. Han skriver
bland annat för Café,
DI Weekend och
Dagens Nyheter.
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”Ska vi först gå och se världens största
diamanter? Eller börja leta efter
perrong ”nio och trekvart”
där Hogwarts-expressen avgår?”

D

et är ett misstag att med barn
resa till London och utgå från
att man kan göra precis samma saker man brukar göra
som vuxen. För barn som dras runt i
affärer hela dagarna blir London bara
en alldeles för stor storstad. Tricket
är att i stället lära av Harry Potter.
Att leta efter den osynliga magin.
för alla
åldrar. Det gäller bara att putsa glasögonen och vara lite uppmärksam. Med
den inställningen hinner man uppleva
så mycket under dagarna att det funkar
att förhandla till sig egna shoppingräder och långa sittningar på restaurang
på kvällarna. Och kanske till och med
en pint på puben runt hörnet.
LO N D O N Ä R E N MA GI SK P L ATS

in till
London anländer man till Paddington
Station. Myllret av människor som
möter en gör att de flesta snabbt skyndar mot taxikön. Gör inte det. Ta i stället tid att leta efter statyn av Björnen
Paddington, en av barnlitteraturens
artigaste och mest välklädda figurer.
T AR MA N H E A TH R O W EXP RESS

PÅ JU L A F TO N 195 6 såg författaren
Michael Bond en ensam, övergiven
teddybjörn i en affär nära Paddington
Station. Han köpte den i present till
sin fru. Tio dagar senare hade han
skrivit en berättelse om björnen som
fick namnet Paddington. I den första
historien hittas Paddington på tågstationen av en familj sittandes på
en resväska med skylten ”Please
look after this bear”. Michael Bond
har sagt att han mindes bilder från
Paddington från andra världskriget
där evakuerade barn, med små resväskor, vinkades farväl av föräldrar.
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De röda dubbeldäckbussarna. De säregna bulliga taxibilarna. Alla känner
igen dem från filmer, tv-serier, böcker.
Om man någon gång försökt ta med sig
barnvagn ned i tunnelbanan – please,
don’t even try – är man extra tacksam
för just storleken på Londons taxibilar.

åkte jag till
M ED AN MAN SCANNAR utbudet av PaddLondon och England med min pappa.
ingtonbjörnar – jo, självklart finns de
Eftersom jag gillade Robin Hood och
till salu i ett stånd på stationen – får
ville se Sherwoodskogen så åkte vi dit
man även som vuxen en fördjupad bild – ända till Nottinghamshire. Det visade
av en tågstation som är så mycket mer
sig att det inte längre är en skog, det
än en tågstation. Det går även att tänka är en park med skylten ”Welcome to
på avsnittet av ”Sherlock” där Benedict Sherwood Forest”, men det var stort
Cumberbatch och Morgan Freeman tar för mig – när jag blundade kunde jag
tåget från en av dessa plattformar för
höra pilarna vina – och jag har försökt
att leta efter Baskervilles hund.
komma ihåg den inställningen när jag
själv blev föräldrar.
D ET ÄR ÄV E N V ÄRT AT T påminna om att
det från just Paddington tar endast
Ä V E N NÄ R JAG BLE V V UX E N och började
en dryg timme med vanligt tåg för att
åka till London för att gå på klubbar
komma till Oxford, en idyllisk resa för
och konserter, så har jag haft kvar
alla åldrar få kommer på tanken att
mina första barnintryck av London.
göra. Parallellt med ”Kommissarie
Åren då jag läste Illustrerade KlasMorse”-turism kan man i Oxford även
siker-versioner av Charles Dickens
vandra i fotspåren efter CS Lewis och
böcker ”David Copperfield” och ”Oliver
JRR Tolkien, författaren till böckerna
Twist” påverkar hur jag ser på staden.
om Narnia och Saga om ringen. En perfekt dagsutflykt under en Londonresa.
DE T SÄ LLSKA PSSPE L jag spelat flest
gånger i hela mitt liv är Den försvunna
FÖ R ATT S PÅ RA H A RRY POT T E R ska man
diamanten. Den diamant man letar
ta sig till en annan tågstation, King’s
efter i det spelet, Afrikas stjärna, finns
Cross. Perrong ”nio och trekvart”,
på riktigt bland kronjuvelerna i Tower
den hemliga perrong som man behöof London. Tower of London blir mer
ver bryta igenom en osynlig barriär
hanterbart för barn om man bara
för att nå, ligger mellan perrong 9 och
koncentrerar sig på ett par saker:
10. King’s Cross har fått så många fråförslagsvis diamanterna och tortyrgor att man nu har satt upp en skylt.
kammaren. Man kan även – om man
Ingen får heller missa att besöka inhar tonåringar – peka på de tama
spelningsstudiorna från Harry Pottersvarta korparna som alltid hänger
filmerna med bevarad rekvisita från
på Towern och upplysa om att det
filmer. Det krävs att man bokar biljett
var härifrån ”Game of thrones”minst en månad i förväg men är värt
författaren George RR Martin fick
varenda penny. Som vuxen tyckte jag
idén med korpar i handlingen.
inte det var tråkigt en sekund.
T AKT IKE N ME D A T T bara koncentrera
ATT TA SIG ME LLA N PLA T SE R brukar vara
sig på en enda sak gäller för övrigt
det mest uttröttande man göra i städer. för British Museum. Kör egyptiska
Inte i London. Ingen stad i världen har avdelningen och presentshopen,
så romantiserade och spännande kom- det räcker.
munala transportmedel som London.
NÄR JAG V A R Å T T A Å R

Gör inte misstaget att på
British Museum irra runt och leta efter
den stora kinesiska bronsormen med
nio huvuden från den tredje ”En natt
på museet”-filmen. Den finns inte.

E TT S IS TA TIP S .

London är ibland – bara ibland
– ännu bättre på film.

Tips London
BÄSTA STÄLLENA ATT BESÖKA MED BARN I LONDON (UTAN ATT DET BLIR TRÅKIGT FÖR VUXNA):

Hamley’s
En av världens två mest berömda
leksaksaffärer, FAO Schwartz i New
York, lades nyligen ner, men Hamley’s
håller ställningarna sen 1760. Alla stora
mjukisdjur i bottenplanet påminner
om originalnamnet på butiken, Noah’s
Ark. Värt att påminna om när man
genomsvettig står bredvid någon som
inspekterar 376 olika legokartonger:
under andra världskriget bombades
Hamley’s fem gånger men reste sig
varje gång. 188-196 Regent Street

på ett av tornen. Inga överdrivet
blodiga bilder, bara kittlande för
fantasin. Vid Themsen

HMS Belfast
Ett riktigt krigsfartyg som numera är ett
museum. När man går runt känner man:
varför var inte historielektionerna så
här levande? Deltog vid sänkningen
av tyska slagkryssaren Schanhorst vid
Nordkap 1943 samt vid bombardemanget före Dagen D, landstigningen
av Normandie. Vid Themsen

Tower of London

Churchill War Rooms

Kronjuvelerna är en briljant upplevelse
i alla bemärkelser, särskilt om man
läst på lite innan. Cullinandiamanten,
Afrikas stjärna, upphittad 1905, sitter i
en spira. Den andra stora legendariska
diamanten, Koh-i-noor, persiska för
”berg av ljus”, sitter i en drottningkrona. Säkerhetspådraget runt omkring
förhöjer bara upplevelsen. Spionfilmsvibbar! Missa inte heller den lilla
tortyrkammaren i bottenvåningen

Den underjordiska bunker där Churchill
ledde Storbritannien under andra
världskriget. Man behöver inte läsa
en enda skylt för att förstå allvaret och
drabbas av stämningen. Missa inte
heller att kvarteren och byggnaderna
runt omkring, Whitehall, är plats för British Ministry of Magic som syns i Harry
Potter-filmerna. I James Bond-filmen
”Skyfall” står Daniel Craig på ett tak i
Whitehall. Clive Steps, King Charles St.

SEA LIFE London Aquarium
Precis lagom stort undervattensakvarium, mitt i city. Mycket fint
presenterat. Majestätiska hajar
och eleganta rockor som glider
framför ens näsa. Vuxenbonus: en
nyckelscen i filmen/pjäsen ”Closer”
är inspelad här. County Hall, Westminster Bridge Road

Warner Bros Studio Tour:
The Making of Harry Potter
Ärligt talat, om man inte absolut
vill ta en selfie med One Directionvaxdockorna, skippa Madame
Tussauds, det är inte värt köerna.
Filmstudion där Harry Potter-filmerna
spelades in, däremot, överträffar alla
förväntningar. Krävs tåg för att ta sig
dit, samt biljett bokad i förväg, men
allt förklaras superpedagogiskt på
hemsidan. Leavesden, Hertfordshire
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9 HETA
PARISTIPS
NATALIE CEVALLOS
MORALES, VINGS
KORRE I PARIS.
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1

FONDATION LOUIS
VUITTON OCH JARDIN
D’ACCLIMATATION
Ta en paus från stadslivet och
åk till museet Fondation Louis
Vuitton som omringas av Paris
största grönområde, Boulogneskogen. Om modern konst inte
är din kopp te så är Jardin
d’Acclimatation, precis utanför,
ett ypperligt alternativ. Passar
både stora och små. Bois de
boulogne 75116 Paris

2

”Som att
kliva rakt in
i en gammal
fransk film.”

3
4
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MUSÉE D’ORSAY
I denna gamla tågstation har ljudet från
ångloket sedan länge
tillbaka tystnat. Idag
hittar du här istället
världens största samling
av impressionistisk konst
av bland annat Monet,
Renoir, Van Gogh, Manet.
1 Rue de la légion
d’Honneur 75007 Paris

CHEZ PAUL
Det känns som att du
gått rakt in en gammal
fransk film när du kliver
in här. Dekorationen
är lika ärlig och rustik
som maten de serverar.
Pröva deras krämiga
potatisgratäng med
en blodig côte de
boeuf, eller konfiterad
anka. 13 Rue de
Charonne 75011 Paris

LE REFUGE DES FONDUS
Mitt i det pittoreska området Montmartre ligger
denna fonduerestaurang
där du sitter tätt ihop med
grannen bland ostångor.
Drick vin i nappflaska och
ät smält ost i mängder i en
härlig atmosfär. Skriv ditt
namn på klotterväggen
innan du går. 17 Rue
des Trois frères 75018 Paris

5

TOUR
MONTPARNASSE
Den bästa panoramautsikten över Paris
har du enligt mig ifrån
Tour Montparnasse.
Varför inte förlänga
besöket till kvällen
med en drink i baren
och beundra staden
i kvällsljus. 33 Avenue
du Maine 75015 Paris

6

”Drinkarna
kommer få dig
att jubla.”

7
RUE MONTORGUEIL
Dyk in på denna matmarknads-gågata och låt
dig guidas runt av alla
dofter och intryck. Grillade
kycklingar och prydligt
uppradade ostar samsas på denna gata med
blomsteraffärer, caféer
och barer. Ställ dig i kön
hos bagaren för att få
ditt dagsfärska bröd och
kanske en bakelse? Rue
Montorgueil 75002 Paris

8

LOOKWOOD
Ett stenkast från Rue
Montorgueil hittar du
denna lilla pärla. Du
kommer att jubla av
deras välkomponerade,
spännande, friska drinkar.
Sätt dig i de små mysiga
loungerna nere i ”grottan”,
eller i den uppbelysta
träbaren. 73 Rue
d’Aboukir 75002 Paris

MERCI
Här, på en och samma
plats, möts inredning,
design och nyskapande
mode. Mitt bland lampor
och köksartiklar ligger
även en restaurang med
en vacker grön trädgård
utanför. Och vilket nöje
att ta en fika i deras mysiga antikvariat omringad
av böcker. 111 Boulevard
Beaumarchais 75003 Paris

9

PÈRE LACHAISE
Åk hit för en stund av
ro och glöm bort stadsbruset ett tag. Gå din
söndagspromenad
mellan träden och
gravar som tillhör
bl.a. Édith Piaf, Jim
Morrison, Oscar Wilde,
Chopin och Maria
Callas, och lyssna
på tystanden. 16 Rue
du Repos 75020 Paris
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PARQUE LAGE MED DET VACKRA PALATSET;
RIOS KONSTSKOLA PLUS ETT POPULÄRT
KAFÉ FÖR LUNCH OCH BRUNCH. HÖGT UPPE
PÅ BERGET – JESUS!

Bobo Karlsson
har tidigare
medverkat i Vings värld med
”Älskade Lissabon”, ”Miami
mambo”, ”Berlins revansch”,
”Storstad med bad”, ”Inte lätt att
vara kär i Paris”, ”Madrid, mer
energi finns inte” och nu senast
med ”Nära, kära Hamburg”. Hans
senaste bok Urban Safari.2 utkom
i slutet av april 2014 som pocket
(Norstedts). Hans förra bok Urban
Safari, där Rio de Janeiro är en
av de 12 storstäder som skildras,
kom senast som pocket 2011.

BOBO KA RLSSON

Andreas Ea Lönngren
TEFAT SOM LANDAT? NEJ, MUSEO DE ARTE CONTEMPORÃNEA, EN AV OSCAR NIEMEYERS ABSOLUT MEST
UNIKA SKAPELSER.
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A NDRE A S E A LÖNNGRE N fotograf,
har tillsammans med Bobo främst
gjort jobb från Latinamerikas
storstäder; Rio de Janeiro, São
Paulo, Buenos Aires och Mexico
City, samt olika ”beach safaris”
längs Brasiliens paradiskust.

SOCKERTOPPEN, OSLAGBAR
LEGEND I SOLNEDGÅNGEN.
ÄVEN BRA SNABBKURS I
STADENS GEOGRAFI.

TEXT: BOBO KARLSSON

FOTO: ANDREAS EA LÖNNGREN

Rio de
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r
i
e
n
a
J
VACK E R , VA S S O C H VÄ N L I G VÄ R S T I N G

R

io är som ett vykort som börjat röra på sig. Många
menar att Rio rent av är för vackert för sitt eget
bästa. Aldrig smeker havet så dramatiskt så många
böjda bukter och så exotiska strandremsor i en
stadsmiljö som här. Rio är farligt vackert.
Men få städer har haft en så tuff tid i cirka femtio år. Det
finns till och med de som har tyckt synd om staden. Allt
var på sin höjdpunkt i slutet av 50-talet och tidigt 60-tal.

Ipanema var en stadsdel som nämndes i samma andetag som
Paris’ Saint-Germain-des-Près och New Yorks Greenwich
Village. Arkitektur, film, musik, politiskt tänkande… allt
boomade på ett avancerat plan, upptäcktes och älskades av
en hel värld.
Precis då fråntas Rio rollen som huvudstad. 1960 drar
president, regering, parlament, departement, domstolar,
byråkrati, och inte minst en spektakulär diplomatkår, till
SPEICHERSTADT
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”Sprudlande vital och fylld av över svallande glädje blir Rio det
oanständiga busfröet bland storstäder.”

den nya huvudstaden Brasilia. Rio de Janeiro fråntas hela
gräddan av sitt skatteunderlag, och rasar ihop som ett
korthus. Så kommer nästa nådestöt 1964 – militärjuntan tar
över landet. Rios intellektuella och bohemiska stadsdelar
drabbas extra hårt. Många arresteras och torteras, ledande
artister och författare landsförvisas, andra går i frivillig exil.
De kommande 20 åren kallades i Rio för ”det svarta hålet”.
M E N R IO Ä R TR O P I KERN AS M ETRO P O L , har hela tiden varit

tiden södra halvklotets mest omsusade stad. Den saftigt
gröna Atlantdjungeln finns kvar och kramar staden från
bergen. De varma vågorna väller mjukt in från havet.
Rio är farligt exotiskt.
Sprudlande vital och fylld av översvallande glädje blir
Rio det oanständiga busfröet bland storstäder. En stad med
sin egen fräcka urbana puls och förföriska rytm, suggestiva
nätter. Plus sexigt sportig med kittlande kroppsideal, blandat med förbjudna frukter, hedonism och dekadens.
Rio är farligt roligt.
Rio med förorter har tio miljoner invånare, stort som
London, spretiga avstånd och bilburet som Los Angeles.
Staden har sju mil sandstrand, några av dem de mest kända
i världen. Världens största stadspark är nio gånger större
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än Central Park. De egna invånarna, cariocas, har en enorm
jargong, humor och livsglädje. Ett ego som helst jämförs
med de som bor i Paris eller New York. Rio är farligt stort.
Rio har en enorm rikedom i stadsdelarna längs havet,
med en levnadsstandard, skolor och sjukhus på Schweiz
nivå. Samtidigt lever miljoner i hundratals slumkvarter,
så kallade favelas. Rio blir unikt, för här ligger kvarteren,
fattigas och rikas, tätt intill varandra. Cariocas ur alla läger
tar oftast en öl på samma hörna, shoppar på samma ställe,
badar vid samma strand, dansar till samma musik – oberoende av klass, ras och bakgrund. Rio är farligt spännande.
Brasilianare är de stora charmörerna och där cariocas,
som Rioborna kallas, utgörs av gräddan av öppna, flirtiga,
hjälpsamma och på gränsen till gulligt välkomnande storstadsbor. Rio är farligt vänligt.
Man klarar sig lätt med charm och kroppsspråk, samt
ett tudo bom, en bandning av ça va och OK. Och så ”tummen
upp” som, tillsammans med ett leende, löser alla problem,
öppnar alla dörrar. Rio är farligt enkelt.
OCH NU 2 0 1 6 ÄR RIOS MAGISKA ÖGONBLICK , då man tänkt

återta sin prestigefulla ställning på världskartan, med som
det står i den brasilianska flaggan; ”ordning och framsteg”.

IPANEMA, DEN MEST MYTOMSPUNNA STRANDEN.
I FÖRGRUNDEN SURFARNAS ARPOADOR,
I BAKGRUNDEN DEN COOLA FAVELAN VIDIGAL OCH
BEERGSKNALLARNA DOIS IRMÃOS/"DE TVÅ BRÖDERNA"

Fasaden är starkt putsad. I många favelas, som tidigare var
så kallade ”no-no areas” för turister, kan man numera bege
sig själv till små bistroer, musikklubbar. Bergsknallarna vid
havet har nu ofta uppmärksammade värdshus, hostels och
boutiquehotel.
Från att i reportage länge framställts som ett ”Calcutta
vid havet” är man nu på väg att ta tillbaka sin glans och glamour som ”Tropikernas Paris”. Man har accepterat att São
Paulo, som är dubbelt så stort och drar till sig det krassa,
kreativa och kapitalistiska, är ”Latinamerikas New York”.
Rio vill vara den vackra, vassa, vänliga värstingen – ett unikt
ettrigt ego på den urbana himlen.
De som besökte Rio under de hårda åren kände oftast
bara till stränderna och stadsdelarna Copacabana och
Ipanema. Nu vet många skillnaden mellan Leblon – som
ett Östermalm/Stureplan vid havet, med sina sprättiga
krogar och spektakulära shopping – och Botafogo, Rios eget
”Söder” och Brooklyn, med en mer småskalig kreativ krogboom, hipsters, kreatörer.
Samtidigt förvandlas det gamla, smått bortglömda
Centro till något urbant civiliserat med promenadstråk och
spårvagnar. Plus att det som tidigare var sjaskigt, öde och
farligt i mörkret, nu öppnar upp med en strandpromenad,

utsikt mot havet och den berömda bukten, nya spektakulära
museer och hamnpirer fyllda av aktiviteter.
ME N INNA N DE T ÄR DA GS för de Olympiska spelen i augusti
2016, väntar en sedvanlig avancerad rivstart. Nyårsfirandet med miljontals vitklädda människor på stranden är en
både sanslös och oförglömlig upplevelse. Sida vid sida står
familjer, de unga, gatubarn, kvinnor i långa klänningar… alla
vända mot Afrika. Många går ut en bit i vattnet, kastar en
orkidé, häller i lite Champagne, offrar lite godis, tillbedjer
havets gudinna, Iemanjá. Drygt en månad senare, i början av
februari, är det sen världens största party – den vilda, stolliga, mänskliga, sexiga, mytomspunna Riokarnevalen.
Det många av oss så lätt glömmer, när vi flyr från rusk
och kyla på norra halvklotet, är att det samtidigt är sommarlov och industrisemester i Latinamerika. Och att Rio
de Janeiro, ”världens bästa storstad med bad”, är den stora
hägringen för bra många även på södra halvklotet. Så kampen kan bli både hård och dyr om ”room with a view”.
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Tips Rio
KROGAR OCH BARER/RIO
Aprazível

Academia da Cachaça

Ingenting är mer unikt i Rio än en lunch,
brunch, middag högt uppe i Santa Teresa
med utsikt över hela stan. Romantiskt,
exotiskt, plus kreativt brasilianskt kök.
Rua Aprazível 62
www.aprazivel.com.br

Charmig grundkurs i brasiliansk spritkultur,
hundratals olika sorter och årgångar från
alla kända fabriker och familjer.
Plus det rätta lokala brasilianska
tilltugget.
Rua Conde de Bernadotte 26, Leblon
www.academiadacachaca.com.br

Astor
Bar do Mineiro

Brasilianskt brasserie från São Paulo med så
kallat ”cozinha boêmia”. Det brusande borgerliga Ipanemas stora tumlande mötesplats
vid havet. Mycket se, synas, flirta.
Avenida Vieira Souto 110, Ipanema,
www.barastor.com.br

Ljuvlig, flirtig, rustik och sorlig mötesplats
för ett mer bohemiskt glas. Underbart kök
med enklare husmanskost från Minas Gerais.
Rua Pascoal Carlos Magno 99,
Santa Teresa

Via Sete

Confeitaria Colombo

Smart poppis grillkrog på lyxkantade shoppinggatan, allt vad man önskar sig av steak
frites, kyckling, fina fisken eller en hamburgare med valfria läckra tillbehör.
Rua Garcia D’Ávila 125, Ipanema
www.viasete.com.br

Klassisk thésalong, konditori och lunchmatsal i art-noveau. Förmodligen den
vackraste och mest unika kroglokalen i
Latinamerika.
Rua Gonçalves Dias 32, Centro
www.confeitariacolombo.com.br

Porcão Ipanema
I en lokal stor som en tysk ölhall surrar det av
fotbollsstjärnor, telenovela-skådisar, familjer, långbord med stora kompisgäng. Och för
ett fast pris äter man så mycket biff-lammgris-oxe-korvar man någonsin orkar, med
bufféer, förrätter, sushi…
Rua Barão da Torre 218, Ipanema
www.porcao.com.br

BARHÄNG I BOHEMISKA SANTA TERESA.

NATTLIV/RIO
Rionatten har ofta något magiskt i kikaren.
Rio är både enkelt och svårflirtat.
Sympatiskt sjudande nöjeskvarter inne i
gamla Rio och Lapa, ett ettrigt håll-i-gång i
glassigt bilburna nya förorten Barra. Det ljuva livet i de mer tungt borgerliga kvarteren
som Leblon. Hemliga udda dörrar på sidogator i gamla kära Botafogo och Copacabana. Den sanslösa glädjen på sambaskolorna
och den vilda baile-funken uppe i favelan.

Rio Scenarium

SAMBASKOLORNA
Mangueira. Den mest älskade skolan. Samma kultstatus som fotbollslaget Flamengo.
Har stark support från intellektuella, överklassen, gaymaffian, kändisar, gangsters,
plus Hollywood och musiker från hela världen. Tjuvstart i november när man valt årets
tema, stenhårt tränande från ”Sambans dag”
i december, helt galet från nyår, sanslöst
veckorna före karnevalen. Sen varje lördag
och sent, från 23 och till gryningen. Ta taxi till
en av skolans ”quadra”, träningsplats, som
är starkt upplyst, har tusentals dansande.
Karnevalen 2016 är 5–9 feb (alltid 40 dagar
före påsk).
Rua Visconde de Niterói 1072, Mangueira.
www.mangueira.com.br
https://www.youtube.com/watch?v=sKDuOS9QjBY
http://www.rio-carnival.net/

Omsusat nöjestempel i flera etage. Gamla
och unga, turister och cariocas; konsert,
levande sambamusik, dans, disco. Allt i en
charmig röra bland antikviteter.
Rua do Lavradio 20, Lapa, Centro
www.rioscenarium.com.br

Clube dos Democráticos
En av Rios äldsta karnevalsklubbar från 1867.
Som en stor danshall på två trappor. Ofta
den mest genuina stämningen i hela Lapa,
de gamla bordellkvarteren som nu fått en
nytändning med musikklubbar och barer av
alla de slag
Rua do Riachuelo 91, Lapa
www.clubedosdemocraticos.com.br

Bip Bip
Här hänger sambistas och intellos, diskuterar livet och konsten. Söndagar och tisdagar
är chanserna som störst att få den musikaliska kicken i det lilla hål-i-väggen. Enligt
Le Monde och New York Times ett unikum i
världen.
Rua Almirante Gonçalves 50, Copacabana
Ingen telefon, ingen hemsida, 68 års barn.
SPEICHERSTADT
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"1964 anlände Brigitte Bardot
och trodde att hon här
kunde gömma sig med
sin brasilianske älskare."

Busiga Búzios

RIOS EGET SAINT-TROPEZ
TEXT: BOBO KARLSSON

N

ågra timmar nordost
från Rio ruvar en av de
hetaste strandpärlorna i
hela Brasilien. För inget
bubblar så intensivt, hetsar så hedonistiskt, som livet runt lilla busiga
Búzios (”snäckorna”). Denna udde
rakt ut i havet med ett pärlband av 23
stränder kallas än idag ofta för ”Rios
Saint-Tropez”.

FOTO: ANDREAS EA LÖNNGREN

börjar
1964. Då anlände Brigitte Bardot och
trodde att hon här kunde gömma sig
med sin brasilianske älskare. Från
denna stund är inget sig likt i fiskebyn.
Brigitte Bardot är själv hyllad med en
liten staty. Hon sitter på en resväska
mitt på den vackra strandpromenaden,
Orla Bardot. Och i byn finns dessutom
en liten bifograf, Cinema Bardot, som

D EN M ODE RNA T IDE RÄ KNINGE N

då och då visar någon av hennes cineastiska godbitar i svartvitt.
I Búzios kunde de rika leka ”fattiga”. Man byggde om sina nyinköpta
små skjul och fiskestugor. I det längsta
lyckades man stoppa både vägbyggen
och elektricitet. Successivt föll alla
dessa osynliga murar, vägar anlades och
asfalterades. Men in i det längsta har
man lyckats hålla på sin särart, sin lite
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PYTTESTRANDEN SLAPPAR I SOLEN
TILLS MÖRKRET RUSKAR LIV I DE
VILDA VACKRA VAGABONDERNA.

"Nattlivet är förstås som bäst
när soluppgången närmar sig"
busigt udda livsstil. När man till slut
var tvungen att öppna en liten polisstation, så bjöds den först arresterade
på en flaska Dom Pérignon.
smått galna
cariocas är farligt nära. Vilda paulistas
från São Paulo med sina 20 miljoner
människor vill också vara med och
leka. Och en bit bort i Cabo Frio landar
numera direktplanen från Buenos
Aires på den egna flygplatsen. Limousiner med skuggade rutor glider
hemligt upp med någon Mick Jagger
eller annan megastjärna. En Madonna
i mörka solglasögon kramas med en
brasiliansk älskare. En Calvin Klein
omgiven av en dekorativ klase kralliga
grabbar, softar på cool strandparty.
R IO ME D S IN A 10 MI L J O N ER
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Det finns ett exotiskt nästan förbjudet sus och dus runt vissa pooler och
barer. Och VIP-tyngda weekends runt
nyår och karnevaler, när invånarantalet trissas från 20 000 till 200 000, kan
spendersam brasiliansk borgarklass,
ung Hollywoodaristokrati och stadens
snabba cash-baroner trissa rumspriser
till det oanständiga.
Det vi alla söker oss till är förstås
som alltid ”löftet om något annat”.
I en slags flykt från ansvar, ett mer
hedonistiskt liv där hyn bränner av sol,
där tropikfläktar svalkar och drinkarna är fler, större och godare, där blir ju
allting så mycket bättre.
I B Ú ZI O S SKÄMT A R MA N OM att tids-

skillnaden är 4–5–6 timmar mot Rio.

Med det menar man att en frukost är
som mest sensuell runt lunchdags. Att
inget är sexigare än en långlunch med
kallt vitt vin en sen eftermiddag – och
att det är efter det man älskar som bäst
runt solnedgången. Många butiker
öppnar förstås inte förrän sen eftermiddag och har sen sin rusning före
och efter middagarna, som gärna är
runt midnatt. Nattlivet är som bäst när
soluppgången närmar sig. Vem som
en gång kom på det där med att det är
som roligast, när mörkret faller på, är
här nästan lite svårt att förstå.

L ÄS M ER PÅ: V I N G. S E/ B R AS I LI E N

Tips Búzios
KROGAR OCH BARER/BÚZIOS
Start, charmigt stenlagda ströget Rua das
Pedras med sina 120 kaféer-barer-krogar,
gångavstånd till många heta ställen, plus
den lilla stadsstranden Praia do Canto.

Chez Michou, creperiet, den stora
mötesplatsen sen 1983.
www.chezmichou.com.br

Anexo Bar, kvällens första drink längs
Orla Bardot.
www.anexobarbuzios.com.br

ONE FOR THE BEACH.

Estância Don Juan, argentinskt kött och
tango, de välmående.
www.estanciadonjuan.com.br

Satyricon, finaste fisken i byn,
kändisar, på Orla Bardot 500.
www.satyricon.com.br
Den självsäkra foodie-uppladdningen har
gastrobarer som Belli Belli och Nami.
Mest i tiden är att spana in kustens sexig
aste veganer på Grão. En av de mest
sunt fräscha solnedgångarna är på
Restaurante Mistico’s terrass.

SHOPPING/BÚZIOS
Osklen, modemärket som fångar Búzios
och Rios magiska själ . Startades 1989 i
Búzios, förknippas nu mest med Rio, där
Ipanemas strandbutik är ett kvarter från
havet, stora butiken två kvarter från havet,
Rua Maria Quitéria 85.

Målgruppen är ett slags välmående
neo-hippies, kollektioner kan kallas Surfing
the City, United Kingdom of Ipanema.
Búzios: Rua José Bento Ribeiro Dantas, 100

NATTEN OCH DET VACKRA FOLKET/BÚZIOS
Det kan vara en holländsk dj som Tiesto
som har 15 000 personer på någon beach,
senast Praia Rasa mellan Cabo Frio och
Búzios. Men det är också cool eklektiskt
klubbliv. Búziosnattens fyra hetaste adresser, med en typ av nattliv och klientel som
sällan visar upp sig inne i själva Rio är:
Silk (www.silkbeachclub.com)
Privilege (www.privilegenet.com.br),
Buda Beach (www.budabeachbrasil.com)
Pacha (www.pachabuzios.com),

De som vill att livet ska vara mer funky och
grunge hippt dras hellre mot Fishbone, en
kralligare beach bar vid Praia de Geribá,
Avenida dos Gravatás. Det kan också vara
intima beach clubs som Rocka, smart
exklusivt vid Praia Brava.
www.rockafish.com.br

SILK BEACH CLUB

VINGS VÄRLD # 1:2016 | 63

SJÄL
HOTELL MED

ETT HOTELL MÅSTE INTE NÖDVÄNDIGTVIS VARA
FEMSTJÄRNIGT FÖR ATT FÅ NÖJDA KUNDER.
VISSA HOTELL HAR NÅGOT ANNAT SOM FÅR
GÄSTERNA ATT ÅTERV ÄNDA GÅNG PÅ GÅNG.
VINGS HOTELLEXPERT PATRIK MARKLUND
VASKADE FRAM NÅGRA RIKTIGA PÄRLOR SOM
STÄNDIGT FÅR TOPPBETYG AV GÄSTERNA, OCH
FÖRSÖKTE SÄTTA FINGRET PÅ HEMLIGHETEN
BAKOM DERAS FRAMGÅNG.

T E X T : PAT R I K M A R K LU N D & K R I S TO F E R K E B B O N F OTO : V I N G S B I L D A R K I V
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Reduce, reuse and recycle är ett av Ewald Biemans favorit
uttryck. Och naturligvis har hans hotell Bucuti & Tara Beach
Resorts de flesta miljöcertifieringar ett hotell kan få. Bucuti är
utan tvekan ett av hela Karibiens mest välskötta hotell tack vara
Ewalds höga ambitioner och hans utmärkta personal. Dessutom
ligger hotellet direkt på en av världens absolut finaste stränder,
Eagle Beach.

r

bucuti & tara beach resorts, aruba, karibien

Gästbetyg 4,5
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alp pasa, antalya, turkiet
f

Vill du göra en tidsresa? Då är unika
Alp Pasa, innanför stadsmuren i Anta
lyas gamla stadsdel Kaleici, något
för dig. Hotellet byggdes under
slutet av den ottomanska eran och
har sedan varsamt renoverats av
Mehmet Alp. Trots att rummen nu
har alla moderniteter har den gamla
ottomanska stilen bevarats. Miljön
runt hotellet är precis lika tidstypisk
med smala gränder, kullerstensgator
och små trädgårdar.

Gästbetyg 4,1
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aphrodite studios, lesbos, grekland
d

Aphrodite Studios är sannolikt mångas
dröm om hur ett hotell i Grekland
ska vara. Litet, billigt, direkt på en fin
strand med gott om plats, de flesta
lägenheter med havsutsikt, familje
drivet och en taverna med modern
hemlagad grekisk mat. Lägg därtill att
det ligger i Plomari som sägs produce
ra den bästa ouzon i hela Grekland.
Säljer oftast slut innan du hinner säga
”saganaki”.

Gästbetyg 4,6

marco polo, gradac, kroatien
f

Hur kommer det sig att detta lilla hotell i Gradac varje sommar
är med på topplistan över de hotell i hela världen som har de
mest nöjda gästerna? Förutom att läget är utmärkt beror det
till stor del på att ägaren Stipe Milisic, som nästan alltid är på
hotellet, inte nöjer sig med mindre. Alla som bor på hans hotell
ska vara mycket nöjda. Något annat är inte gott nog för Stipe.

Gästbetyg 4,9
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HITTA RÄTT HOTELL
Vi på Ving har jobbat med att finslipa semesterupplevelser i 60 år. En sak vi
har lärt oss under alla dessa år är hur viktigt det är med boendet. Därför har
vi utvecklat hotellkoncept som passar alla åldrar, smaker och plånböcker.
Så oavsett om du vill bo i ett familjeparadis med vattenland eller på ett
rofyllt vuxenhotell hittar du det hos oss.

L ÄS M E R PÅ :
V I N G. S E/ FAM I LJ EH OT E LL

HOTELL FÖR BARNFAMILJER
SUNWING

CLUB MED NYHET!

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

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

SUNCONNECT

FAMILY GARDEN

Familjehotell med gratis WiFi

Noggrant utvalda familjehotell

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

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

FAMILY COMFORT

FAMILY TOP SELECTION

Prisvärt och barnvänligt

Lyxhotell för alla åldrar

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

Family Top Selection är lyxhotell som välkomnar gäster
i alla åldrar. Hotellen har alltid toppläge och mycket bra
service och faciliteter. Här bor du elegant och barnvänligt
på en och samma gång. Det finns alltid välutrustade rum
för minst två vuxna och två barn, internationell barnklubb
och stora, härliga poolområden. Självklart får du också
rejäla barnrabatter.

Den perfekta familjesemestern
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All Inclusive utöver det vanliga

L ÄS M E R PÅ :
V I N G. S E/ H OT ELL- FO R-V UXN A

HOTELL FÖR VUXNA
SUNPRIME

CASA COOK NYHET!

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

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

Skräddarsytt för vuxna

PRIME SELECT

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

Modern design och lokala upplevelser

PRIME COMFORT

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

HOTELL FÖR ALLA

TOP SELECTION

Lyxhotell för vuxna
Top Selection är våra bästa hotell
och riktiga guldkorn med 5 vingar.
Noggrant utvalda lyxhotell för den
kräsne gästen som reser utan barn.
Hotellen erbjuder en kombination
av toppläge, mycket bra service och
faciliteter. På hotellen finns förstås
både spa och fantastiska pooler.
Top Selection-hotellen har ibland
åldersgräns men inte alltid.

L ÄS M ER PÅ: V I N G.S E/ H OT E LL

SMARTLINE

SENTIDO

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

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

Prisvärda hotell för alla smaker

När du vill ha en extra guldkant på semestern
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VÅRA BÄSTA FAMILJEHOTELL

Sunwing Family Resorts
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.
gör föräldrarna det också. Det har varit Vings ledstjärna under alla de år vi utvecklat semesterupplevelser för barnfamiljer på Sunwing-hotellen. 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.
MÅR BARNEN BRA

A L LT I D PÅ S U N W I N G
• Barn under 12 år äter gratis
• Gratis WiFi på hela hotellet
• Familjeanpassat boende
• Stora, barnvänliga pooler
• Spa, gym och SATS ELIXIAklasser
• Aktiviteter och underhållning
• Lollo & Bernie på hotellet
• Skandinavisk barnklubb
• Teen Lounge med PS3
• Restauranger och barer
• Smarta måltidspaket
• Direkt transfer (ej Thailand och
Turkiet) och Easy Travel
• Ving service dygnet runt
• Minst 4 vingar

C Y P ER N
Sunwing Sandy Bay Beach
G R EK LAN D
Kreta
Sunwing Makrigialos Beach
Ocean Beach Club
Rhodos
Sunwing Kallithea Beach
S P AN I EN
Gran Canaria
Sunwing Arguineguín
Ocean Beach Club
Teneriffa
Sunwing Fañabé Beach
Mallorca
Sunwing Alcudia Beach
Sunwing Cala Bona Beach
T H AI LAN D
Phuket
Sunwing Bangtao Beach
Sunwing Kamala Beach
T U R K I ET
Sunwing Side East Beach

L ÄS M ER PÅ:
V I N G.S E/ S U N W I NG
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SKRÄDDARSYTT FÖR VUXNA

Sunprime Hotels

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.
god service, designade rum, härliga pooler, högklassig mat, goda viner, gym, spabehandlingar och en alldeles
särskilt rofylld semesterkänsla. Res med din partner, bästa vän
eller arbetskamraterna och njut av en vuxenvärld med sol,
god mat och elegant boende.
H Ä R FÅ R D U

A L LT I D PÅ S U N P R I M E
• Anpassat för vuxna
• Mycket bra lägen
• Gratis WiFi på hela hotellet.
• Designade rum med sköna
sängar och generösa balkonger
• Spa
• Gym & fitness med SATS ELIXIAklasser
• Rofyllda pooler
• Restaurang och bar på hotellet
• Direkt transfer (ej Thailand och
Turkiet) och Easy Travel
• Vingservice dygnet runt
• Åldersgräns 16 år
• Minst 4 vingar

C Y P ER N
Sunprime Ayia Napa Suites
G R EK LAN D
Kreta
Sunprime Platanias Beach
Rhodos
Sunprime Miramare Beach
S P AN I EN
Gran Canaria
Sunprime Atlantic View
Teneriffa
Sunprime Coral Suites
Sunprime Oceanview NYHET!
Mallorca
Sunprime Monsuau
Sunprime Palma Beach
Sunprime Waterfront
T H AI LAN D
Phuket
Sunprime Kamala Beach
T U R K I ET
Sunprime Beachfront
Sunprime C-Lounge Hotel
Sunprime Dogan Side Beach
Sunprime Numa Beach
Sunprime Alanya Beach

L ÄS M ER PÅ:
V I N G. S E/ S U N P R I M E
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OCKSÅ HOS VING

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

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

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

C I T Y R ES O R
Välj mellan över 40 storstäder och massor av noggrant utvalda hotell.
Bestäm själv när du vill resa och hur länge du ska vara borta. Du
behöver aldrig oroa dig för askmoln eller flygbolagskonkurser, hos
oss gäller paketreselagen och vi tar hand om dig om något händer.

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

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

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

G O LF R ES O R
Ving har över 40 års erfarenhet
av golfresor och kan erbjuda det
mesta för såväl nybörjare som
erfarna golfare.

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

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

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

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

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

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

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

B R Ö LLO P S R ES O R
Vill du gifta dig på en strand i
Karibien eller resa på smekmånad till paradiset? Vi har de mest
romantiska resmålen.

+
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A L L A R E S M Å L I V I N G S VÄ R L D
ANTIGUA
ARUB A
BA RB A DOS
BULGARIEN
Albena, Balchik, Golden
Sands
BRASILIEN
Rio de Janeiro, Buzios
CURA ÇAO
CY PERN
Ayia Napa, Fig Tree Bay,
Larnaca, Limassol
DO MINIKANSKA
REPUB LIKEN
Bayahibe, Casa de
Campo, Punta Cana
E G YPTEN
El Gouna, Hurghada,
Makadi, Marsa Alam,
Port Ghalib

Lesbos: Anaxos, Eftalou,
Molivos, Petra, Plomari,
Skala Kallonis
Paleros
Parga
Rhodos: Afandou, Faliraki, Kallithea, Kiotari,
Kolymbia, Lardos, Lindos,
Pefkos, Rhodos stad,
Rhodos västkust
Santorini: Imerovigli,
Kamari, Oia, Thira
Skiathos
Skopelos
Symi
Tessaloniki
Thassos: Potos, Golden
Beach, Limenaria, Thassos
stad, Skala Rachoni, Skala
Prinos
Tilos: Livadia
Telendos
IND IE N
Norra Goa, Panaji,
Södra Goa

FRA NKRIKE
Franska Rivieran: Antibes,
Cannes, Juan les Pins, Nice

IND O NE S IE N
Bali: Candidasa, Kuta
Beach, Lovina, Nusa
Dua, Sanur, Ubud
Lombok

FÖRENA DE
ARA B EMIRA TEN
Abu Dhabi, Bur Dubai,
Deira, Downtown Dubai,
Fujierah, Jebel Ali, Jumeira
Beach, Ras al Khaimah

IT A L IE N
Positano, Sorrento, Capri
Sardinien: Alghero, Costa
Smeralda
Sicilien: Cefalu, Giardini,
Taormina

GA MB IA

JA MA IC A
Lucea, Montego Bay,
Negril, Runaway Bay

GREKLA ND
Alonissos
Halkidiki
Kalymnos: Mirties, Massouri, Pothia
Karala
Korfu: Agios Gordis,
Dassia, Ermones, Gouvia,
Korfu stad
Kos: Kardamena, Kos
stad
Kreta: Aghios Nikolaos,
Agia Marina, Chania
stad, Elounda, Gerani,
Hersonissos, Ierapetra,
Kalamaki/Kato Stalos,
Kato Daratso, Kolimbari,
Makrigialos, Maleme,
Platanias, Rethymnon
Lefkas: Nidri

K A P V E RD E
Santa Maria
K RO A T IE N
Baska Voda, Brac/
Supetar, Brela, Cavtat,
Dubrovnik, Gradac,
Hvar/Jelsa, Hvar stad,
Makarska, Opatija, Podgora, Porec, Rovinj, Split,
Tucepi, Trogir, Vrsar
K UBA
Havanna, Santa Maria
del Mar, Varadero
MA L A Y S IA
Borneo, Kuala Lumpur,

Langkawi, Penang
M ALDI V ER N A
Anantara Dhigu, Anantara
Veli, Constance Moofushi
Maldives, Hulhule, Komandoo, Kuredu, Kurumba, Reethi, Sun Island
M ALT A
Melieha, Sliema,
St. Julians, St. Pauls Bay
M AR O C K O
Agadir, Marrakech,
Taghazout
M AU R I T I U S
M EX I K O
Akumal, Cancun, Cozumel, Isla Mujeres, Playa
del Carmen, Puerto
Morelos, Tulum
P O R T U G AL
Cascais, Estoril, Costa
da Caparica, Lissabon,
Porto, Sesimbra
Algarvekusten: Albufeira,
Praia da Rocha, Vilamoura
Madeira: Funchal, Ponta
do Sol, Prazeres, Santo
do Serra
P U ER TO R I CO
S EY C H ELLER N A
La Digue, Mahe, Praslin,
Denis Island
S I N GAP O R E
S P AN I EN
Costa Blanca: Albir,
Alicante, Benidorm
Costa del Sol: Benalmadena, Fuengirola,
Malaga, Marbella,Torremolinos
Fuerteventura: Corralejo,
Costa Calma, Jandía
Gran Canaria: Amadores, Arguineguín,Las
Palmas, Maspalomas,
Playa del Cura, Playa de
Taurito, Playa del Inglés,
Playa Meloneras, Puerto
de Mogan, Puerto Rico,
San Agustín
La Gomera
Lanzarote: Puerto del

Carmen, Playa Blanca
Teneriffa: Guía de
Isora, Los Cristianos, Los
Gigantes, Playa de las
Américas, Playa Paraiso,
Puerto de la Cruz, San
Miquel de Abona, Santa
Cruz, Vilaflor
Mallorca: Alcudia, Banyalbufar/Estellencs, Cala
Bona, Cala d’Or, Cala
Mayor, Cala Mesquida,
Cala Millor, Cala Ratjada, Cala San Vicente,
Can Picafort, Deiá,
Illetas, Palma Nova/
Magaluf, Palma stad,
Playa de Palma, Port de
Andratx, Puerto Pollensa,
Puerto de Sóller, Sa
Coma, Santa Ponsa
S R I LAN K A
Bentota, Beruwela, Galle, Hikkaduwa, Marawila,
Negombo
ST MARTIN
Dawn Beach, Grand Case,
Orient Bay, Marigot, Simpson Bay/Maho Beach,
Philipsburg, Oyster Pond
S Y DAF R I K A
Kapstaden
TAN Z AN I A
Zanzibar
T H AI LAN D
Phuket: Bangtao Bay,
Kamala, Karon, Kata,
Khao Lak, Nai Yang
Beach, Patong, Surin
Krabi & Trang: Ao Nang,
Klong Muang, Koh Lanta,
Koh Mook, Koh Ngai, Koh
Phi Phi, Railay
Centrala och norra Thailand: Bangkok, Cha-Am/
Hua Hin, Chiang Rai,
Chiang Mai, Koh Chang,
Koh Phangan, Koh Samet, Koh Samui, Koh Tao,
Rayong Beach
T U R K I ET
Alanya, Antalya, Beldibi,
Belek, Bitez, Bodrum,
Gümbet, Içmeler,
Kemer, Marmaris, Side,
Turgutreis

USA
Florida: Clearwater Beach, Fort Lauderdale, Fort
Myers, Key West, Miami
Beach, Orlando, Sanibel,
Captiva Island
Mer USA: Chicago,
Hawaii, Las Vegas, Los
Angeles, New York, San
Francisco, Washington
V I ET N AM
Hanoi, Nha Trang, Phan
Thiet, Phu Quoc Island,
Saigon
C I T Y R ES O R
Alicante, Amsterdam,
Aten, Barcelona, Berlin,
Bologna, Bryssel, Budapest, Cannes, Dublin,
Edinburgh, Florens, Glasgow, Hamburg, Istanbul,
Krakow, Köpenhamn, Lissabon, London, Madrid,
Milano, München, New
York, Nice, Porto, Paris/
Disneyland Resort Paris,
Palma stad, Prag, Reykjavik, Riga, Rom, Tallinn,
Valetta, Venedig, Verona,
Vilnius, Warszawa och
Wien.
G O LF R ES O R
Dominikanska republiken, Costa del Sol,
Egypten, Gran Canaria,
Kuba, Mallorca, Mauritius, Mexiko, Portugal,
Teneriffa, Thailand och
Turkiet.
K RYS S N I N GA R
Medelhavet, Karibien,
Dubai, Indiska oceanen
R U N DR ES O R
Dominikanska republiken,
Jamaica, Kuba, Mexiko

L ÄS M E R PÅ :
V IN G. SE
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SNABBASTE VÄGEN
TILL SOLEN
1 . B ORLÄ NGE
Vinter 2015/2016:
Gran Canaria
Sommar 2016:
Mallorca, Rhodos, Turkiet
(Antalya)
Vinter 2016/2017*:
Gran Canaria
2. GÖTEB ORG
Vinter 2015/2016:
Dom. Rep. (Punta Cana),
Fuerteventura, Gran
Canaria, Jamaica, Mexiko
(Cancún), Teneriffa,
Thailand (Phuket)
Sommar 2016:
Bulgarien, Cypern,
Turkiet (Antalya),
Gran Canaria, Kreta,
Kroatien, Mallorca, Parga, Rhodos, Skiathos
Vinter 2016/2017*:
Dom. Rep. (Punta Cana),
Fuerteventura, Gran
Canaria, Jamaica, Mexiko
(Cancún), Teneriffa,
Thailand (Phuket)
3. HA LMSTA D
Sommar 2016:
Mallorca
4. JÖNKÖPING
Vinter 2015/2016:
Gran Canaria
Sommar 2016:
Mallorca, Kreta (Chania),
Kroatien, Rhodos,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2016/2017*:
Gran Canaria
5. KALMAR
Vinter 2015/2016:
Gran Canaria, Mexiko
(Cancún)
Sommar 2016:
Mallorca, Turkiet
(Antalya), Rhodos
Vinter 2016/2017*:
Gran Canaria
6 . KA RLSTA D
Vinter 2015/2016:
Gran Canaria
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Sommar 2016:
Mallorca, Kroatien,
Turkiet (Antalya), Rhodos
Vinter 2016/2017*:
Gran Canaria
7. K Ö PE NHA MN
Vinter 2015/2016:
Dom. Rep. (Punta Cana),
Egypten (Hurghada),
Gran Canaria, Kuba,
Mexiko (Cancún), Teneriffa, Thailand (Phuket)
Sommar 2016:
Bulgarien, Cypern,
Gran Canaria, Kos,
Kreta, Lesbos, Madeira,
Mallorca, Parga, Rhodos,
Skiathos, Teneriffa,
Turkiet (Alanya, Antalya,
Bodrum, Marmaris)
Vinter 2016/2017*:
Dom. Rep. (Punta Cana),
Gran Canaria, Kuba,
Mexiko (Cancún), Teneriffa, Thailand (Phuket)
8 . L UL E Å
Vinter 2015/2016:
Gran Canaria, Mexiko
(Cancún), Thailand
(Phuket)
Sommar 2016:
Cypern, Mallorca,
Rhodos, Turkiet
(Antalya)
Vinter 2016/2017*:
Gran Canaria, Thailand
(Phuket)
9 . MA L MÖ
Vinter 2015/2016:
Fuerteventura, Gran
Canaria, Teneriffa
Sommar 2016:
Cypern, Kreta,
Mallorca, Rhodos,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2016/2017*:
Fuerteventura, Gran
Canaria, Teneriffa
1 0 . NO RRK Ö PING
Vinter 2015/2016:
Gran Canaria, Teneriffa

Sommar 2016:
Cypern, Mallorca, Kroatien, Rhodos, Turkiet
(Antalya)
Vinter 2016/2017*:
Gran Canaria, Teneriffa
1 1. S K ELLEF T EÅ
Sommar 2016:
Mallorca
12 . S T O C K H O LM
( AR L AN DA)
Vinter 2015/2016:
Aruba, Dom. rep,
(Punta Cana), Egypten
(Hurghada, Marsa Alam),
Fuerteventura, Gambia,
Gran Canaria, Jamaica,
Kap Verde, Kuba, Mexiko (Cancún), Thailand
(Bangkok, Krabi,Phuket),
Teneriffa
Sommar 2016:
Bulgarien, Cypern, Gran
Canaria, Kos, Kreta, Kroatien, Lesbos, Mallorca,
Parga, Rhodos, Skiathos,Teneriffa, Thassos,
Turkiet (Alanya, Antalya,
Bodrum, Marmaris)
Vinter 2016/2017*:
Aruba, Dom. rep, (Punta
Cana), Fuerteventura,
Gran Canaria, Jamaica,
Kap Verde, Kuba, Mexiko
(Cancún), Thailand
(Phuket), Teneriffa
13 . S U N DS V ALL
Vinter 2015/2016:
Gran Canaria
Sommar 2016:
Mallorca, Turkiet
(Antalya)
Vinter 2016/2017*:
Gran Canaria
14 . U M EÅ
Vinter 2015/2016:
Mexiko (Cancún)
Sommar 2016:
Mallorca, Rhodos,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2016/2017*:
Gran Canaria,

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

15 . V I S BY
Sommar 2016:
Mallorca, Rhodos

Vinter 2016/2017*:
Gran Canaria,
Teneriffa, Thailand
(Phuket)

16. V ÄX J Ö
Vinter 2015/2016:
Gran Canaria,
Teneriffa
Sommar 2016:
Cypern, Mallorca,
Kroatien
Vinter 2016/2017*:
Gran Canaria, Teneriffa

18 . Ö S T ER SUN D
Vinter 2015/2016:
Gran Canaria
Sommar 2016:
Mallorca
Vinter 2016/2017*:
Gran Canaria

17. Ö R EB R O
Vinter 2015/2016:
Gran Canaria, Mexiko
(Cancún), Teneriffa,
Thailand (Phuket)
Sommar 2016:
Cypern, Mallorca, Kreta
(Chania), Kroatien,
Rhodos, Turkiet
(Antalya)
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*Hela flygprogrammet är inte klart vid magasinets tryckning. Uppdaterad information finns på Ving.se.

N Ä S TA N U M M E R AV V I N G S VÄ R L D KO M M E R I AU G U S T I 2 0 1 6 .

VÄXLA INNAN DU ÅKER
SÅ KAN DU TA RAKA VÄGEN TILL REVET
Med kontanter på fickan får du mer tid till bad. Alla tar ju inte kort.
Se till att växla tillräckligt mycket så att du slipper leta efter uttagsautomater och
växlingskontor. På FOREX Bank köper du valuta avgiftsfritt och växlar tillbaka
utan kostnad (spara kvittot). Trevlig resa.
Välkommen till någon av våra 82 bankbutiker eller besök oss på www.forex.se

Ving.se

Sociala medier

Smartphones

Butik

På Ving.se hittar du alltid
våra bästa priser. Dessutom
finns reseguider, bilder, filmer 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.

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.

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

Sveavägen 8, Stockholm

Telefon
0771-995 995

