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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.

Bäst i Sverige!
Får vi skryta lite? Vi har nämligen vunnit
massor av priser den senaste tiden. Och
vi är så stolta att vi nästan spricker. Bland
våra senaste utmärkelser kan nämnas:
SVERIGES BÄSTA CHARTERARRANGÖR:
Ving (Grand Travel Award)

Vinn johans
kokbok
Johan Åkerberg är inte
bara en eminent kock,
han hjälper även oss på
Ving med receptutveckling. Dessutom är han
aktuell med sin nya kokbok Rök, där han tar dig
djupt in i rökens dimmor
och lär dig allt om den
uråldriga tekniken som
blivit trendig igen. Vill
du lära dig att röka din
egen mat? Skicka ett mail
till vingsvarld@ving.se
och berätta vilken rätt
du helst skulle vilja röka,
så har du chansen att
vinna ett av fem exemplar. Vi behöver ditt svar
senast den 12/10. Märk
mailet ”Rök”.

94%
av svenskarna tycker
att det viktigaste med
semestern är att koppla
av från vardagsstressen.
Allt enligt Resepanelen,
Vings undersökning där
4.482 personer svarade
på frågor om resvanor.

Karibien
ÄT GOTT I

Är du sugen på karibisk mat, men orkar
inte själv laga till recepten på sidan 48?
Då finns ett alternativ: åk till Karibien och
prova ”the real thing”. Här är våra bästa tips:

SVERIGES BÄSTA BOKNINGSSAJT:
Ving.se (Svensk Digitalhandel)
SVERIGES BÄSTA PÅ SOCIALA MEDIER:
Ving (PR with an Edge)
BÄSTA RESEFÖRETAG FÖR BARNFAMILJER:
Ving (Stora barnsemesterpriset)
BÄSTA FAMILJEKONCEPT:
Sunwing (Stora barnsemesterpriset)
BÄSTA BARNKLUBB:
Lollo & Bernie (Stora barnsemesterpriset)
BÄSTA FAMILJEHOTELL:
Sunwing Sandy Bay, Cypern
(Stora barnsemesterpriset)

MATTRENDER
I STORSTAN

Du har väl inte missat Vings citykorrespondenter, som rapporterar om vad
som gäller just nu på våra populäraste
citydestinationer? Den senaste rapporten bjöd på en djupdykning i de rådande
mattrenderna, och det visade sig att det
är gastropubar som gäller i Berlin, cava
i Barcelona medan det hetaste i New York
är den något otippade kombinationen
kyckling och våfflor. Du hittar alla detaljer
på Ving.se/cityguider.

1. ZEEROVER, ARUBA
Enkel och billig restaurang utan meny, där borden står på fiskelägets brygga. Här serveras bara
pinfärsk ”catch of the day” och man äter med
fingrarna. Glöm snofsiga servitörer och vita
dukar – hit kan du komma i shorts och flipflops.
2. MARCHE BIEUW, CURAÇAO
Det blir knappast mer lokalt än så här. På matmarknaden i Curaçaos huvudstad Willemstad
finns bara lokal närproducerad mat och du
pekar i grytorna på det du vill ha, till exempel
den typiska getgrytan, Kabritu Stoba.
3. SCOTCHIES JERK CENTRE, JAMAICA
Scotchies Jerk Centre finns på flera olika platser
runtom på Jamaica. Du sitter nästan alltid utomhus och deras legendariska jerk chicken/pork
beställer du i vikt: ¼ pound, ½ pound eller varför
inte hela 1/1 pound.
4. LOLO’S, ST MARTIN
Streetfoodmarknaden Lolo’s ligger direkt vid
havet i Grand Case. Här äter du riktigt gott för
en hundring. Över de öppna grillarna tillagas
uteslutande lokala råvaror som snapper, crab
back, shrimp creole och grilled lobster.
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7 vägar till paradiset...

ALLA ÄLSKAR THAILAND, MEN INTE NÖDVÄNDIGTVIS PÅ SAMMA SÄTT.
VISSA VILL HA YTTERSTA LYX, ANDRA FÖREDRAR DET ENKLA. VINGS VÄRLD
HAR PUSSLAT IHOP SJU OLIKA UPPLÄGG FÖR SJU OLIKA PERSONLIGHETER.
VILKEN THAILANDSTYP ÄR DU? LÄS MER OCH BOKA PÅ VING.SE/THAILAND
TEXT: KRISTOFER KEBBON
I L L U S T R AT I O N : S A R A K E B B O N F O T O : V I N G, D AV I D L O H R B U E S O & I S T O C K
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Bild på föregående uppslag: Phi Phi Island.

RUTT #1: KOH PHANGAN + KOH SAMUI + BANGKOK

Full Moon Party och storstadspuls.
Blir du rastlös av alltför många timmar i en solstol?
Trivs du bäst bland en massa människor och hög
musik? Det finns ett Thailand för dig också! Varför
inte uppleva ett äkta Full Moon Party på Koh
Phangan och myllret i spännande Bangkok? Däremellan hinner du vila upp dig på trendiga Koh Samui.
Förslag: 5 nätter på Chaba Samui på Koh Samui,
5 nätter på Phangan Buri Resort på Koh Phangan
samt 3 nätter på The Montien i Bangkok.

Uppe: Full Moon Party på Haad Rinstranden. Nere: Hotell Chaba Samui
och Chaweng Beach på Koh Samui.
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RUTT #2: KHAO LAK + PHUKET

Skön resa och bekvämt boende.
Den perfekta familjekombinationen inleds med en
vecka på Emerald Beach Resort i lugna, sköna Khao
Lak och avslutas med en vecka på Phukets bästa
familjehotell – Sunwing Kamala Beach. Vings direktflyg samt transfer mellan flygplatsen och hotellet gör
resan extra smidig och bekväm.
Förslag: 1 vecka på Emerald Beach Resort & Spa
i Khao Lak och 1 vecka på Sunwing Kamala Beach,
Phuket.

Nere till vänster: Sunwing Kamala
Beach Resort. Höger: Emerald Beach
Resort & Spa.
RUTT #3: KOH SAMUI + BANGKOK

Romantik, havsutsikt och lite
shopping.
Ska du på bröllopsresa, eller funderar du på att fria till
din livskamrat? Börja med en lugn, romantisk vistelse
med fantastisk havsutsikt på Koh Samui. När ni ägnat
tio dagar åt varandra, avslutar ni på LIT Bangkok, där
ni kan shoppa kärleksgåvor på intilliggande shoppingcentret MBK.
Förslag: 10 nätter på The Kala Samui på
Koh Samui samt 3 nätter på LIT Bangkok.

Nere till vänster: Kala
Samui på Koh Samui.
Höger: Bangkok.
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RUTT #4: HUA HIN + BANGKOK

En rakt igenom 5-stjärnig
upplevelse.
Är du en sann livsnjutare som gillar att sätta lite extra
guldkant på tillvaron? Är egen pool viktigare än röda
prislappar? Då har vi ett perfekt Thailandsupplägg för
dig. Njut järnet i en egen poolvilla i Hua Hin i elva dagar, och avsluta med tre nätter på Lebua State Tower
i Bangkok. 5-stjärnigt all the way.
Förslag: 10 nätter i egen poolvilla på Evason Hua Hin
samt 3 nätter på Lebua State Tower i Bangkok.

Uppe: Lebua State
Tower i Bangkok.
Nere: Evason Hua Hin.
RUTT #5: RAILEY BEACH + PHI PHI ISLAND + KOH LANTA + KOH NGAI

Ö-hopping i södra Thailand.
Testa bergsklättring på Railey Beach och snorkling
på undersköna Phi Phi Island. Upptäck svenskarnas
favoritö Koh Lanta och njut av lugnet på den ensliga
paradisön Koh Ngai. På dryga två veckor hinner du
upptäcka några av de skönaste platser Thailand har
att erbjuda.
Förslag: 4 nätter på Sand Sea Resort på Railey Beach,
3 nätter på Bay View Resort på Phi Phi Island, 3 nätter
på Lanta Villa på Koh Lanta, 2 nätter på Fantasy
Resort på Koh Ngai samt 3 nätter på Lanta Villa på
Koh Lanta.

Nere till vänster: Fantasy Resort på Koh
Ngai. Höger: Nui Beach på Phi Phi Island.
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RUTT #6: PHUKET + BANGKOK

Billigt men bra.
Upplev Thailands mat och klimat, kultur
och natur – utan att göra alltför stora avtryck
i plånboken. För dig som bryr dig mer om
resmålet än om boendet kan vi rekommendera en avkopplande semester på Orchid
Kathu Heights i Phuket. Avrunda med några
dagar i Bangkok.
Förslag: 10 nätter på Orchid Kathu Heights
i Phuket samt 4 nätter på Narai i Bangkok.

Nere till vänster: Orchid Kathu
Heights. Till höger: Phuket
& Grand Palace Bangkok.
RUTT #7: PHUKET + BANGKOK

Avsluta på topp.
Ett hett tips för dig som helst skulle leva i yttersta
lyx, men som inte riktigt har obegränsad budget: börja enkelt och unna dig riktig lyx de sista
dagarna av semestern! Starta med tolv nätter på
Phuket och uppgradera till lyxhotell de sista två.
Avsluta sedan med två dygns citylyx på Banyan
Tree i Bangkok.
Förslag: 10 nätter på Kata Sea Breeze i Phuket,
2 nätter på Kata Thani Beach Resort i Phuket
samt 2 nätter på Banyan Tree i Bangkok.

Nere: Kata Thani
Beach Resort, Phuket.
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LÄS MER PÅ: VING.SE/THAILAND

FÖLJ MED MUSIKNESTORN JAN GRADVALL PÅ EN
GUIDAD RUNDTUR I ROCKMUSIKENS LONDON
– EXKLUSIVT FÖR VINGS VÄRLD.

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

J A N G R A DVAL L
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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 , S T U A R T S E V A S T O S & E V A R I N A L D I

JAN GRADVALL
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DE T F Ö R S TA MA N G Ö R när man kommer till hotellrummet i London är att
plocka fram sin reseadapter och ladda
mobilen. Kanske är det i det ögonblicket som det händer något med
ens kropp och hjärna. För att plugga
in i London uppdaterar ens tankar.
Stadens energi och vitalitet förs bokstavligen vidare till en själv.
V AD S O M O C K S Å strömmar ur stickkontakten London är en aldrig sinande
ström av musik. Så mycket av den
musik och popkultur som förändrat
världen har fötts här. Från The Who
och The Kinks via pubrock, punk,
lovers rock och drum & bass till
Amy Winehouse, Adele och M.I.A.

fotspår i London är utmärkt ett sätt att antingen
introducera staden för en nybörjare.
Eller att få en erfaren resenär att bli
nyförälskad och uppladdad.
London är som peeling för
hjärnan: en behandling
som tar bort döda celler
och lämnar plats för nya.

A TT V A N D R A I MU S I KEN S

SAVILE ROW
DE N K L A S S I S K A S K RÄD D ARGA TA N . Att drömma ouppnåeliga drömmar om att
en dag låta sy upp en egen
skräddarsydd kostym är
en av de äldsta (och bästa)
Londondrömmarna.
Under fönstershoppingen på Savile Row: passa
även på att titta upp mot
hustaket vid Savile Row nr
3. Här gjorde Beatles 1969
sin allra sista konsert. På
polisstationen som ligger
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vid nr 27 arbetar den unge polisen
Max Wolfe, huvudpersonen i legendariske rockjournalisten Tony Parsons
nya serie med deckare.

THE WESTWAY

är en upphöjd motorväg
som leder rakt över västra London.
När man ställer sig under motorvägen
på norra änden av Portobello Road,
precis vid Ladbroke Groves tunnelbanestation, ställer man sig bokstavligen
mitt i rockhistorien. Några av de mest
berömda bilderna på The Clash är
tagna här. Gruppen sade i slutet av
1970-talet att man med sin musik ville
fånga ljudet av The Westway. Blur har
på 2010-talet fortsatt mytologin med
”Under The Westway”. Fortsätter man
upp på Portobello Road kommer man
till Honest Jons, en skivaffär som varit
öppen sedan 1974 och har ett unikt
THE WESTW AY

bit.ly/LondonGradvall

utbud av den eklektiska, rytmiska
musik som är typisk för London och
blivit en del av stadens hjärtslag.

T-BIRD
1 3 2 BLA CKST OCK ROAD, FINSBUR Y P AR K .

En ensam singer-songwriter som
säljer ut Wembley Stadium inte bara
en utan tre dagar i rad. Sommarens
spelningar understryker att det inte
går att bli större som artist än vad Ed
Sheeran är just nu. 16 år gammal kom
han till London och försörjde sig som
gatumusiker och spelade på alla pubar
och barer som stod ut med honom.
Under denna tid bodde Ed Sheeran i
en lägenhet ovanpå T-Bird i Finsbury
Park, en oglamorös bar med ”open
mic”-kvällar. En promenad runt i detta
vardagsområde, långt från de trendiga
kvarteren, känns som att kliva in i Ed
Sheerans sånger.

Berwick Street.
Här togs omslagsbilden till Oasis album
”(What’s the story)
Morning Glory”. Gå hit
i gryningen och gör
ditt eget Oasis-omslag.

ELECTRIC AVENUE

N Ä R K A J K I N D V A L L på 1980-talet spelade
Eddy Grants stora hit ”Electric Avenue” i radio trodde många att titeln
var symboliskt menad. I själva verket
är Electric Avenue namnet på en riktig
gata i Brixton, den första marknadsgatan i staden som fick elektrisk
gatubelysning, därav namnet. I dag
är en promenad längs Electric Avenue
ett utmärkt sätt att uppleva det mångkulturella Brixton, med de överdådiga
grönsaksstånden på Brixton Market
och människor med rötter i hela
världen. David Bowie föddes i Brixton,
gatupoeten Linton Kwesi Johnson
bor fortfarande här.

THEMSEN

har det senaste året varit
Englands största och mest hörda höst.
Han slog igenom som gästsångare med
andra artister, Disclosure (”Latch”)
och Naughty Boy, artistnamn för
London-producenten Shahid Khan.
Sam Smith har berättat att han skrev
texten till Naughty Boy-listettan
”La La La” när han promenerade
längs med Themsen, Londons älskade
och ökända artär, floden med fyra
nyanser av brunt. Sam Smith promenerade längs floden från Old Street
till Oval vilket är en två timmar lång
vandring genom Londons historia,
samtid och framtid.
S A M S MITH

DANCEWORKS

1 6 B A L D E R TO N S TREET. Nästa gång du
går runt i Mayfair, sök upp dansstudion Danceworks, inte långt från Bond
Street och Afternoon Tea-porslins
klirret på posha hotellet Claridge’s.

Här skrevs modern kulturhistoria 1994 när det sattes upp
en annons som efterlyste ”5 lively girls” i åldern 18-23 år
som kunde sjunga och dansa. 400 ansökande dök upp vid
Danceworks för auditions. När urvalet var klart formades
kvintetten Touch. Året efter bytte Touch namn till Spice
Girls. 1996 debuterade de med ”Wannabe” och spred budskapet ”Girl power” över världen.

THE HAWLEY ARMS

2 C AST LE H A V E N ROA D. När Amy Winehouse dog i juli 2011 samlades fans och lade blommor utanför hennes hem i Camden, men
även utanför hennes favoritpub, The Hawley Arms, inte långt
därifrån. Amy Winehouse sågs nästan alltid på puben, även
efter genombrottet. Ett besök på The Hawley Arms är både ett
sätt att minnas Amy Winehouse, en av Londons största artister
genom tiderna, och uppleva den mest opretentiösa delen av
Londons uteliv. The Hawley Arms är en folklig pub med soul.

ADELE, ”HOMETOWN GLORY”

försökte hennes mamma övertala henne
att lämna hemstaden London för att börja på universitet.
Som svar skrev Adele på tio minuter en bitterljuv ballad
– den första låt hon någonsin skrev – som är en av de finaste
hyllningar till London som gjorts. Adele har sagt: ”I played
it to my mother as a protest song, this is why I’m staying”.
Med Adele i lurarna sjungandes rader som ”I like it in the
city when two worlds collide, you get the people and the
government, everybody taking different sides” är en
London-upplevelse som kryper under huden.

N ÄR ADE LE V AR 1 8

BERWICK STREET

O M SL A GSBILDE N till Oasis album ”(What’s the story) Morning

Glory” togs här. En charmig och gäspig marknadsgata, en oasis
mitt i Soho, vars grönsaksstånd, matställen och skivaffärer
(jo, några av dem finns faktiskt kvar) klarat sig undan alla
förnyelser. Gå hit i gryningen och du kan göra ditt eget Oasisomslag. Tyvärr kan man inte säga detsamma om närliggande
23 Heddon Street, platsen för David Bowies ”Ziggy Stardust”omslag. Där har all gammal Soho-magi försvunnit.

Rock-London i bilder
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1: The Hawley Arms, Amy Winehouses “andra hem” 2: Eddy Grant 3: Adele 4: 23 Heddon
Street, platsen för David Bowies ”Ziggy Stardust”-omslag 5: Ed Sheeran 6: Savile Row
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bit.ly/LondonGradvall

#1: The Hawley Arms, Amy Winehouses “andra hem” #2: Eddy Grant #3: Adele #4: 23 Heddon Street,
7: Spice
The Beatles
9: Sam Smith#5:10:EdAmy
Winehouse
platsen för
DavidGirls
Bowies8:”Ziggy
Stardust”-omslag
Sheeran
#6: Savile Row #7: Spice Girls
#8: The Beatles
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#9: Sam Smith #10: Amy Winehouse

AKTUELLT HOS VING

26%

Comeback för
Chelsea FC

av svenskarna anser
att drömstranden finns
i Thailand, enligt Vings
undersökning Resepanelen.
Nästan lika många drömmer
om stränder på Maldiverna
eller i den grekiska övärlden.

Du vet väl att Ving säljer fotbollspaket till
såväl engelska Premier League som La Liga
i Spanien? Bland de utvalda lagen finns en
efterlängtad nyhet i form av Chelsea FC,
som gör comeback i Vings utbud. In och
boka på Ving.se/fotbollsresor!

Nya juicebarer
i Grekland
Om du semestrar på Rhodos eller Kreta
och blir sugen på en svalkande törstsläckare, eller ett nyttigt mellanmål, är
du välkommen till J.O.S. Förkortningen
står för ”Juice. Other things. Smoothies.”
och är namnet på Sunwings nya juicebarer i Grekland. Välj bland färskpressade juicer, smoothies, kaffe, smörgåsar,
crêpes och mycket mer. Njut av din
dryck och dina snacks på plats – eller ta
med det till poolområdet, stranden eller
lägenheten.

Sunwingföräldrar
Sunwing Family Resorts är Vings i särklass
populäraste familjehotell. Men vilket av alla
Sunwing passar just din familj? Och vad ska
du tänka på innan den första semestern med
småbarn? Dessa och massor av andra frågor
får du svar på i föräldraforumet Sunwingföräldrar. Där svarar tio utvalda, erfarna ”Sunwingambassadörer” (och andra föräldrar) på dina frågor och
funderingar. Du hittar forumet på Ving.se/sunwingforaldrar.
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LOLLO & BERNIEPRYLAR
Finns det några Lollo & Berniefans i familjen? Fyller de år
snart? I så fall kan vi tipsa om
vår eminenta webbshop, som
nyligen kompletterats med
nya prylar med våra populära
maskotar. Välj mellan affischer, studsbollar, kortlekar
och massor av annat på
Ving.se/shop.

TEXT: JOHAN MAGNUSSON

FOTO: JOHAN MAGNUSSON & VINGS BILDARKIV

JOHAN MAGNUSSON

ÄR DET NÅGON SOM KAN THAILAND

så är det Johan Magnusson, hotellchef på Sunwing och Sunprime
Kamala Beach. Sedan starten på
Ving 1985 har han hunnit med över
40 utlandssäsonger, varav de 15
senaste i Thailand. Sedan många
år är Johan praktiserande buddhist.
Här berättar han mer om sitt älskade Thailand.
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THAILANDS TRADITIONER #4

I THAILAND ÄR DEN BUDDHISTISKA FILOSOFIN
STÄNDIGT NÄRVARANDE,
OCH SÄTTER SIN TYDLIGA
PRÄGEL PÅ STORT SOM
SMÅTT. MUNKARNA ÄR MED
SINA SAFFRANSGULA
KLÄDER ETT KARAKTERISTISKT INSLAG I GATUBILDEN.
VINGS JOHAN MAGNUSSON
BERÄTTAR MER.

M U N KAR KAN SE S iklädda tyg i olika
nyanser av gult och orange, även
mörkt röda och nästan bruna. Ursprunget till det varierande färgspektrat förklaras med att tygen
i äldre tider färgades med hjälp av
bark, rötter, blommor, frukter, skal,
olika jordsorter och andra naturliga
färgämnen. Det finns inga egentliga
regler eller bestämmelser, men de
mer mörka och bruna tygen brukar
föredras av landets strikt praktiserande skogs- och vandringsmunkar.

T

hailand är världens mest
buddhistiskt befolkade land,
med över 30 000 tempel,
över 200 000 munkar och
minst 85 000 noviser. Buddhismen är
den värdegrund thailändarnas liv vilar
på och de buddhistiska munkarna har
en självklar plats i det dagliga livet,
som en naturlig och respekterad del
av nationens historia och folksjäl.

tidigt på morgonen, ofta vid 04-05-snåret, och beger
sig vid 06-tiden ut på sin matrunda. De
vandrar då barfota och tysta med blicken i marken, och stannar endast till
vid människor och hushåll när de blir
ombedda. När kvinnor skänker mat får
de vara försiktiga att inte av misstag
vidröra munken eller hans matskål.
Om de skänker andra gåvor gör de
ofta detta genom att lägga dem på ett
stycke tyg, som munkarna bär med sig.
Dagarna ägnas oftast åt olika slag av
studier, meditation, kontemplation,
undervisning och tempelunderhåll.
Munkar deltar också i diverse ceremonier som husinvigningar och nybilsvälsignelser, kremeringar och i samband
med giftermål och minneshögtider.

MUNKA R ST IGE R UPP

MUNKAR H Ä LSAR INT E på människor
med den annars så vanliga och vackra
thailändska wai-hälsningen, eftersom
de anses stå högre i rang och respekt.
Inte ens till landets kung behöver de
wai-hälsa. Faktum är att det egentligen
är kungen som vid ett möte med en
munk skall utföra en wai, då munkarna
åtminstone teoretiskt sett står över
även honom i rang.

kan när som helst bli
noviser i templen, men för att bli munk
måste man fyllt 20 år. Det är en prestigefylld nationell tradition, snudd på
en moralisk plikt, för thailändska män
att leva åtminstone en kortare tid som
munk. Man kan se det som en frivillig,
andlig värnplikt för att fördjupa sig i
Buddha och hans lära, om meditation
och eftertanke, men också ett sätt för
män att skänka positiv karma åt sina
föräldrar – främst till modern som inte
själv kan bli munk. Man kan stanna
i några dagar, tre veckor, tre månader
– eller kanske resterande del av livet.
Tempelvistelsens längd är ett personligt val.
UNGA POJKAR

K U N G E N , som i Thailand måste vara
buddhist, är filosofins beskyddare.
Som de flesta av sina föregångare
gjorde också landets nuvarande regent, Kung Bhumibol, en tid som munk
i yngre dagar. Även icke-thailändska
män tillåts bli munkar; det finns flera
tempel som välkomnar utlänningar att
stanna en kortare eller längre period.

munk får inte vidröra eller beröras
av kvinnor, inte vistas i enrum med
en kvinna, inte heller får de motta
något direkt från en kvinnas hand.

heller tack när
han mottar gåvor och mat, det skulle
vara direkt pinsamt och felaktigt.
I Thailand ses det i stället som att
munkarna skänker befolkningen
tillfälle att utföra en karma-positiv
handling, som fyller på den ihopsamlade andliga förtjänsten. Den buddhistiska filosofin anser det vara betydligt
viktigare att ge än att få. Uttrycket
tham dee dai dee, tham chuaa dai
chuaa, betyder gör gott, mottag gott –
gör ont, mottag ont. Det sammantagna
värdet av införtjänad karma, d.v.s.
balansen mellan goda och dåliga handlingar utförda under ett liv, är det som
påverkar status och nivå i nästa liv.

E N MUNK SÄ GE R INT E

M U N KAR FÖLJE R och lever efter 227
särskilda regler, och de får egentligen
endast äga 8 personliga ägodelar. En
matskål, en vattensil, en rakkniv, tre
set av klädedräkten, en nål och ett
bälte av tyg. Allt hår på huvudet, även
ögonbryn, rakas av. Tuffast är kanske
ändå att följa regeln om celibat, och
leva i total sexuell avhållsamhet. En
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LÄS MER PÅ: VING.SE/THAILAND

Från Stamford Bridge till Thailand, via Balchik, Kreta och
Rhodos. Vings värld är stor, och det händer mycket på våra hotell
och resmål världen över. Det här är lite av vad som är på gång just nu.

HOTELLNYHET PÅ
GRAN CANARIA
Femstjärniga Bohemia Suites & Spa är
Vings senaste hotellnyhet på Gran Canaria.
Det läckra boutiquehotellet i Playa del Inglés
har en takterrass med perfekt läge för att
njuta av solnedgången över Maspalomasöknen. Det kan även stoltsera med ett stort
spa i thailändsk stil, snygg design och den
populära restaurangen 360° Restaurant.
Alla rum är dessutom utrustade med en
Apple iMac.

grattis lukas!
Ving stöder
min Stora Dag
Ving stöder sedan många år
Min Stora Dag, och under
augusti månad slår vi ett extra
slag för stiftelsen som hjälper
svårt sjuka barn att förverkliga
sina önskedrömmar. På alla
våra Sunwing runt Medelhavet
skänker vi då 1 euro av varje
sålt glasskort, och på flera
av hotellen kan man välja att
avrunda hotellnotan uppåt
och låta ”dricksen” tillfalla Min
Stora Dag. På Vings flygbolag
går 10 % av lottförsäljningen till
stiftelsen och dessutom kommer
Ving att skänka resor som Min
Stora Dag auktionerar ut till
högstbjudande. Mer info hittar
du på www.minstoradag.org.

11-åriga Lucas från Växjö blev den lyckliga vinnaren i Reseledare Junior, Vings
tävling för barn mellan 10 och 13 år.
Lucas får i sällskap av en förälder prova
på reseledaryrket på Vings familjehotell
Sunwing Kallithea Beach på Rhodos.
Vi fick in ett hundratal fantastiska
ansökningar, och efter stor vånda valde
juryn ut Lucas som vinnare. I augusti bär
det iväg, så håll utkik efter en rapport i
nästa nummer av Vings värld!

VING SÄNDER

live

Du har väl inte missat Periscope, en
av de mest hajpade apparna just nu?
Med hjälp av Periscope kan vem som
helst livesända direkt från en smartphone till alla som laddat ner appen.
Självklart har Ving testat, bland annat
med livesändningar från New York,
London och Kreta. Läs mer och ladda
ner på www.periscope.tv.
L ÄS M ER PÅ: V I N G. SE
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TEXT: KRISTOFER KEBBON

FOTO: VINGS BILDARKIV

SUNPRIME

Semester för vuxna
Sunprime Hotels. Platser där livet är lite lugnare. Där varje dag är
en paus från vardagen och där tiden för en gångs skull är på din sida.
Barn tycker förmodligen att det här är urtråkiga ställen. Vuxna som
reser utan barn beskriver dem som helt underbara. Här kan du
luta dig tillbaka och njuta av livets goda. Det är din tur nu.

Sunprime Miramare Beach, Rhodos.
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” Barn tycker förmodligen att det här
är urtråkiga ställen. Vuxna beskriver
dem som helt underbara
”

Tvårumslägenhet, på Sunprime
Miramare Beach, Rhodos.
R.O.O.M Suite, på Sunprime
Atlantic View, Gran Canaria.

PRIME LIVING
På Sunprime Hotels har vi tänkt på alla små och stora detaljer
för att du ska få en så bekväm och avkopplande semester som
möjligt. Vad sägs t.ex. om gratis WiFi, extra sköna sängar, tofflor
och badrock? Självklart har alla rum egen terrass eller balkong.

24 | VINGS VÄRLD # 1:2015

Vi vet hur viktigt det är att bo bra
på semestern. Därför har vi lagt så
mycket krut på att göra lägenheterna
bekväma, att det nästan är lika skönt
att vara på rummet som vid poolen.

Sunprime Beachfront, Marmaris, Turkiet.

POOLER
Plaskande barn, bomben och vattenrutschbanor
i all ära, men på Sunprime är det precis tvärtom.
Barnfritt, lugnt och skönt. Dessutom har vi satsat
på högklassiga poolområden med gott om sol
stolar och trevliga, rofyllda pooler. Här är det
lätt att njuta och lätt att koppla av.

Sunprime Miramare Beach, Rhodos.
EASY TRAVEL
När du reser med Vings flyg
bolag och bor på Sunprime
ingår 10 kg extra bagagevikt,
och om du bokar transfer till
och från flygplatsen är det alltid
direktbuss. Dessutom kan du
oftast checka in bagaget på
hotellet inför hemfärden.

VINGS VÄRLD # 1:2015 | 25

Sunprime Alanya Beach, Turkiet.
Våra vinlistor bjuder på lokala fynd, välbekanta favoriter
och smakfulla överraskningar.

EN SMAK AV SEMESTER
När du vaknar står frukostbuffén framdukad. Solen har gått upp
och precis som alla andra dagar serverar vi frukost, lunch, mid
dag och lättare vickning. Framåt middagstid är det en god idé att
ta en extra titt på vinlistan. Där hittar du lokala fynd, välbekanta
favoriter och smakfulla överraskningar. Så sitt ner och njut. Länge.
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Unna dig en
behandling
i vårt spa

TID ATT TRÄNA
Här har du tid. Och lust. För när hjärnan vilar känner du vad
kroppen behöver. Du kan styrketräna, simma, cykla eller delta i
någon av våra SATS-klasser. I närheten av våra Sunprime Hotels
finns det dessutom fina golfbanor. Så välj det du gillar mest.
Eller passa på att prova något helt nytt.

Sunprime Numa Beach, Alanya, Turkiet.
På Sunprime finns alltid utbildade instruktörer och du har gratis
tillgång till gym och gruppträning.

Sunprime Beachfront, Marmaris, Turkiet.
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VÄXLA INNAN DU ÅKER
SÅ KAN DU KLIVA RAKT UT I PULSEN
Med kontanter på fickan får du mer tid till sightseeing. Se bara till
att växla tillräckligt mycket så att du slipper leta efter bankomater och
växlingskontor. Alla tar ju inte kort.
På FOREX Bank köper du valuta avgiftsfritt och växlar tillbaka utan
kostnad (spara kvittot). Trevlig resa.
Välkommen till någon av våra 81 bankbutiker eller besök oss på www.forex.se
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Semesterträning på Sunprime

Behöver du lite inspiration?
Här är vårt förslag på en veckas
lagom semesterträning

Träningstrenden har bitit sig fast i Sverige, och aldrig har det
joggats, yogats och cyklats så mycket som nu. Men hur gör
man på semestern, tar man ledigt även från träningen?
Det är förstås upp till var och en, men en sak är säker:
om du semestrar på Sunprime har du alla möjligheter
att träna – så mycket eller så lite du vill.
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Veckoprogra m

r

Dag 3

Dag 2

FÖRMIDDAG

Dag 1

EFTERMIDDAG

8.30

9.00

Yoga

17.00

Water Circuit

17.00

ALLTID PÅ SUNPRIME
GRUPPTRÄNING MED
SATS ELIXIA
• Yoga
• Core
• Power Step
• Crosstraining
• Fast, Fit & Fabulous
• Senior Circuit
• Power Walk
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Powerwalk

Crosstraining

12.00

Water Aeorobics

16.00

Power Step

PÅ VISSA SUNPRIME

TRÄNA I POOLEN

LÖPNING

• Water Aerobics
• Water Circuit

I närheten av hotellen finns det
flera bra löprundor. Vi har kartlagt våra favoriter och dessutom
gjort dem nedladdningsbara
till RunKeeper och MapMyRun
(saknas på Sunprime Monsuau, Mallorca och på Sunprime
C-Lounge, Turkiet).

GYM
Styrketräna på egen hand
i fräscha träningslokaler.
Våra gym är utrustade med
fria vikter och ett mindre
antal maskiner.

Dag 4

9.30

18.00

Dag 6

Dag 5

Simning

9.00

Senior Circuit

17.00

Fast, Fit & Fabulous

9.00

Jogging 3 km

16.30

Träning på egen
hand i gymmet

Core

GOLF

CYKLING

TENNIS

PERSONLIG TRÄNARE

Gillar du golf har du hamnat
helt rätt när du väljer Sunprime Hotels. Oavsett om
du bor på Gran Canaria, i
Thailand, på Mallorca eller
Teneriffa har du alltid flera
av resmålens bästa golf
banor i närheten.

Ta chansen att se dig
omkring på egen hand,
samtidigt som du får lite
skön motion.

Tennisbana finns på Sunprime Atlantic View på Gran
Canaria och på Sunprime
Miramare Beach på Rhodos.

Med en personlig tränare
får du hjälp att skräddarsy
din träning utifrån dina egna
förutsättningar.
Finns på Sunprime Waterfront på Mallorca under
perioden 18/4–16/10 2015.

På Sunprime Waterfront har
vi vår egen cykeluthyrning,
Sunprime Bike Station, där
du kan hyra både standardcyklar och professionella
cyklar av bra kvalitet.

Läs mer på ving.se /sunprime/traning
eller ving.se /traningsresor
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3 övningar du kan göra överallt
Dessa övningar kan du utföra var som helst, själv eller med din
partner, kompis eller med barnen. Antingen väljer du att göra
så många du orkar av varje övning – med bibehållen teknik,
eller så tar du tid och gör så många du hinner under ett 20-,
30- eller 40- sekundersintervall beroende på hur tränad du är.

1a

1b

1.PLANKA MED ELLER UTAN KNÄDRAG
Tränar bålstyrka, stabilitet och rörlighet.
Placera underarmarna på golvet, ha armbågarna rakt under
axlarna, kom upp på tå (alt. knä) och håll kroppen i en så rak
linje som möjligt. Tänk på att spänna de inre magmusklerna
och aktivera core-muskulatur, samt stabilisatorer runt skuldra
och höft. Du ska inte svanka, och inte heller sjunka ner i den övre
delen av ryggen, utan pressa uppåt. Antingen kan du stanna
här och hålla kvar plankan så länge du kan, eller så gör du
övningen mer avancerad genom att dra knät mot armbågen på
samma sida, tillbaka till utgångsläget och skifta sedan sida.

2. SKATEJUMPS
Tränar musklerna i ben, säte och bål samt
ger konditionsträning.
Stå på ett ben. Inled hoppet med att böja på knät för att direkt
sträcka knä och höft samtidigt som du trycker ifrån i sidled.
Jobba med pendelrörelsen som sker i armarna. Landa på
andra benet genom en snabb böjning och efterföljande
sträckning i knä och höft direkt vidare i nästa hopp.
Tänk på att vara mjuk i knäna.

3a

3b
2a

3. HUND TILL GLUTE STRETCH
Tränar dynamisk rörlighet.
Stå i en så kallad hund, med händer och fötter i golv, rumpan
upp mot taket så kroppen bildar ett upp-och-nervänt V, slappna av i nacken och dra sedan in ena knät under kroppen och
placera det vid handen på samma sida. Lyft upp överkroppen
och stanna där några sekunder, sätt i händerna igen, gå till
baka till hunden, håll där några sekunder och skifta ben.
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2b

Se fler övningar på ving.se/traningstips

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.
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B AC H E LO R
UPPLEVER GRAN CANARIA
HAN ÄR LÅNG, MÖRK OCH STILIG. EN DRIVEN ENTREPRENÖR OCH EN
CHARMÖR SOM HETER DUGA. VEM SKULLE INTE FALLA FÖR EN SÅDAN MAN?
I DEJTINGPROGRAMMET BACHELOR NÄR LEKEN BLEV ALLVAR TÄVLAR 25 SINGELTJEJER
OM DEN 33-ÅRIGA BOLLNÄSSONEN PÄR NILSSONS HJÄRTA. GRAN CANARIA
STÅR VÄRD FÖR KÄRLEKSÄVENTYRET OCH DELAR AV PROGRAMMET SPELAS
IN PÅ VINGS POPULÄRA VUXENHOTELL SUNPRIME ATLANTIC VIEW.
TEXT: ANNA HAGBERG BILD: ANNA HAGBERG & VINGS BILDARKIV

D
D

en gulröda solen sänker
sig över Gran Canarias
närmare två tusen meter
höga bergstoppar. Naturscenerna är mäktiga och det varma
kvällsljuset som gjort för romantiska
dejter. Pär har kört upp med sin röda
jeep längs de slingrande serpentinvägarna i bergen ovanför Playa del
Inglés för att samla tankarna och
njuta av utsikten.
-Åker man till Gran Canaria ska man
verkligen försöka ta sig runt på ön. Det
finns så mycket mer än bara turistorterna att se och jag hoppas att mitt äventyr
här kan inspirera till det, säger Pär och
blickar ut över bergsmassiven.

ligger villan där
hans framtida kärlek förhoppningsvis

PÅ A N D R A S I D A N D AL EN
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håller hus, men konkurrensen är tuff.
25 singeltjejer tävlar om att vinna
hans hjärta och när resan är över efter
20 avsnitt får en lycklig tjej den sista
rosen. Gran Canaria är platsen där
äventyret utspelar sig och i programmet skildras öns mångfald i kärlekens
tecken. Tillsammans med tjejerna
kommer Pär att uppleva mycket. På
agendan står både gruppdejter och
romantiska träffar på tu man hand.
Det blir avkopplande seglatser till
havs, lyxiga middagar, helikopterturer, läckra utflyktsmål, pittoreska
byar, storstadspuls i Las Palmas
och mycket mer.
-Allt känns väldigt spännande, pirrigt
och roligt. Jag letar nog efter en enkel
och härlig tjej med mycket humor.
Svara på frågor på en dejt kan alla

göra, men personkemi märker man
bara om man faktiskt umgås och gör
saker tillsammans. Det måste finnas
en magnetism, säger Pär.
SJÄLV BE SKRIV E R H A N SIG SOM E N

humoristisk känslomänniska med
analytisk ådra som ständigt kämpar
med sin tidsoptimism. Han kastar sig
gärna sig ut i det okända med ett leende på läpparna och som den resglada
livsnjutare han är månar han om
både upplevelser och kvalitet.
-Boendet är väldigt viktigt för mig
och är jag på semester vill jag kunna
unna mig lite extra lyx. Man har
bara ett liv och det bör man leva
fullt ut, säger Pär som hoppas få
upptäcka nya resmål inom kort
med sin framtida kärlek.

Dejtingtips på
Gran Canaria
1. MOUNTAINBIKE-TUR I BERGEN

Utforska Gran Canarias vackra
natur från cykelsadeln. En perfekt
kombination av träning och
upplevelse i ett.
2. STROSA RUNT I LAS PALMAS
GAMLA KVARTER

I Las Palmas gamla stadsdel,
La Vegueta, finns gott om torg,
mysiga gator och trevliga
restauranger. Strosa runt i
kvarteren eller njut av en god
middag på tu man hand.
3. KVÄLLSDRINK PÅ BOHEMIA
SUITES & SPA

Ett av öns få boutique-hotell
lockar med en läcker takterrass
med utsikt över havet, Playa del
Inglés och bergen. Perfekt för en
romantisk drink i solnedgången.
4. PICKNICK OCH VACKRA
VYER I TEJEDA

L IK S O M MÅ N G A S VEN SKAR tycker Pär
om att träna, så även när han är utomlands. Vings vuxenhotell Sunprime
Atlantic View i Playa del Inglés är
hans hemvist i programmet och när
han inte dejtar hittar man honom ofta
svettandes på gymmet där han håller
sig i form inför mötena med tjejerna.
Flera av dejterna äger rum på hotellet
och för att ladda batterierna botanise-

rar han gärna bland de många maträtterna på buffén i restaurangen eller
njuter av avkopplande och välgörande
massage på hotellets spa.
av förväntan. Om
han finner kärleken återstår att se.
Programmet sänds i Sjuan med start
i oktober. Samarbetspartners är Ving
och Gran Canarias turistbyrå.

P ÄRS ÖGON T INDRA R

Hyr en bil och utforska området
kring Tejeda. Här finns vandringsleder, möjlighet till bergsklättring
och fina miljöer där man kan slå
sig ner med picknickfilten.
5. EN TOUCH AV SAHARA

Maspalomas sanddyner för
tankarna till Saharas ödsliga
vidder. Ta en barfotapromenad
i sanden i solnedgången eller
inled dagen med en löptur
längs promenadleden.
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LÄS MER PÅ: VING.SE/KANARIEOARNA

6 HOTELL
DU ALDRIG VILL CHECKA UT IFRÅN
Det är något speciellt med Kanarieöarna.
Den folkkära ögruppen har en särskild plats i svenskarnas
hjärta, och många ser den som ett extra sommarställe på vintern.
Men var ska man bo? Tja, smaken är som baken – men
här är sex hotell som knappast gör dig besviken.
TEXT: KRISTOFER KEBBON

FOTO: VINGS BILDARKIV

Sheraton Gran Canaria Salobre Golf Resort
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Radisson Blu Resort
Lopesan Baobab Resort
SHERATON GRAN CANARIA SALOBRE
GOLF RESORT g
Gillar du att visa dina vänner exakt hur härligt du har
det på semestern? Då är Sheraton Salobre ett perfekt val.
Här är allt extremt instagramvänligt – den stilrena miljön,
infinitypoolerna och det vackra läget högt uppe i bergen
ovanför Costa Meloneras. Dessutom har hotellet två egna
golfbanor som håller hög klass.

RADISSON BLU RESORT GRAN CANARIA
t

Elegant, lyxigt och med ett perfekt läge vid havet, mellan
Patalavacastranden och Anfistranden. Radisson Blu har
allt man kan begära av ett hotell. I vintras utsåg Vings
gäster hotellet till ett av säsongens tio bästa hotell.
Så fort du satt din fot i receptionen förstår du varför.

LOPESAN BAOBAB RESORT t
Vill du att familjen ska bo riktigt lyxigt på Gran Canaria
ska du kolla in Lopesan Baobab Resort i Costa Meloneras.
Uppskattar du dessutom trä och afrikansk design kommer
du stortrivas här. På köpet får du även nio pooler för alla
åldrar och en vacker trädgård med ett rogivande vattenfall.
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BAHIA DE LOBOS f
På Fuerteventura finns några av Europas absolut bästa stränder.
Här finns också Bahia de Lobos, ett mycket prisvärt hotell som passar
perfekt för barnfamiljer. Rummen är kanonfina och All Inclusive ingår i priset.

BAOBAB SUITES g
Är du ute efter ett lyxigt familjehotell på Teneriffa är
Baobab Suites ett utmärkt val. Här pratar vi om ett riktigt
läckert hotell med rymliga och välutrustade lägenheter,
vissa har till och med privat pool. Vings gäster ger detta
hotell betyget 4,9. Av 5 möjliga.
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SUNPRIME ATLANTIC VIEW r
Vings första Sunprime-hotell är också ett av de mest omtyckta. Det här är ett vuxenhotell i ordets allra bästa bemärkelse.
Sköna sviter, rofyllda pooler, god mat och dryck – och en skönt
avslappnad atmosfär. Och om andan skulle falla på finns
nöjeslivet i Playa del Inglés alldeles runt hörnet.
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...och en
kommande favo rit
VILL DU VARA FÖRST MED DET SENASTE?
DÅ SKA DU KOLLA IN EN NYHET SOM
ÖPPNAR LAGOM TILL VINTERN 2015/2016.
ENLIGT FÖRHANDSINFORMATIONEN
KOMMER DETTA HOTELL VARA NÅGOT
UTÖVER DET VANLIGA.

Bilden är en illustration.

ÖPPNAR
I OKTOBER
Bilden är en illustration.

OCEANVIEW f
Nyrenoverade Ocean View i populära Playa de las
Américas på Teneriffa har allt du kan önska av en
avkopplande vuxensemester. Du bor ett stenkast från
strandpromenaden och stranden. Hotellet lockar med
modernt boende, uppvärmda pooler, fräscht gym och
ett härligt spa där du kan skämma bort dig ordentligt
– allt extra snyggt förpackat.
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9 NEW
YORKTIPS
MIA GAHNE, VINGS
KORRE I NEW YORK.
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1

CONEY ISLAND
Gör som New York-borna
själva och dra hit för en
skön paus från storstadslarmet. Promenera längs
boardwalken, flyg lite
drake och kalasa på en
fenomenal lobster-roll
på Paul’s Daughter.
Tunnelbana, bl a F-tåget.

2
3

4
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EGG SHOP
En restaurang som bara
serverar ägg. Knasigt?
Alls icke. Hippt ställe för
äggfrälsta – oavsett tid
på dygnet. Jag rekommenderar ”El Camino” med
pocherat ägg, avokado,
och pulled pork. Yum!
151 Elizabeth Street
(Kenmare Street)

RIVERSIDE PARK
När alla andra trängs i Central Park är du lite smart och gör som
Upper West Side-folket och släntrar ner till Hudsonfloden för att
vandra i parken längs vattnet. Vid marinan 79th Street Boat Basin
kan du pausa med en öl i solen och kolla in knattarna som spelar
baseboll. Härifrån har du utsikt över alltifrån studenter som joggar
till nannys som vallar både knattar och knähundar. Sommartid
kan du dessutom låna kajak alldeles gratis och ta en paddeltur
längs parken.
Mellan Riverside Drive och Hudson River, från 72nd Street till 155th Street.

UPLAND
Det räcker med att
kliva innanför dörren
för att man ska falla
som en fura. Mysig
och varm miljö, man
vill flytta in direkt.
Köket är over-the-topfantastiskt. Jag säger
bara grissida.
345 Park Avenue South
(E 26th Street).

6

5
YANKEE STADIUM
Det spelar ingen roll
att du inte fattar ett
skvatt av hur baseboll
går till, det är ändå värt
att åka hit och uppleva
en match på riktigt. Ett
stort stycke amerikansk
kultur. Matståndens
meny är helt galen.
Eller vad sägs om friterade oreo-kakor?

7
8

OAK
Hittar du inget snyggt
i den här butiken bör du
antagligen söka hjälp.
Androgynt unisexmode
när det är som bäst. Här
handlar killarna lika ofta
på tjejsidan som tvärtom.
Svart, sobert, snyggt och
sexigt. 28 Bond Street
(Lafayette Street).

STREETBIRD
Du vill inte missa vår
egen svenskhjälte Marcus
Samuelssons nya hak
i Harlem. Kyckling på
längden och tvären.
Billigt, coolt, gott och
bra musik. Hela gatan
har blivit en ”Restaurant
Row”. Kanonkul!
2149 Frederick Douglass
Boulevard (W 116th Street).

NATIONAL SEPTEMBER 11 MEMORIAL
& MUSEUM
Underjordiskt museum
som berättar historien
om den fasansfulla
tragedin som förmörkade stadens hjärta
för evigt. Ta också en
titt på det ståtliga 1
World Trade Center.
180 Greenwich Street.

9

THE SKYLARK
Stans häftigaste roofbar
om du frågar mig. Enastående utsikt åt alla väderstreck och sköna soffor att
sjunka ner i när du baxnat
klart. Drinkarna kostar en
slant, men det är det värt.
200 W 39th Street
(Seventh Avenue).
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FLER TIPS PÅ: VING.SE/CITYGUIDER
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TEXT: KRISTOFER KEBBON
F O T O : V I N G S B I L D A R K I V I L LU S T R AT I O N : S A R A K E B B O N

KARIBIEN
EN KRYSSNING ÄR SÅ MYCKET MER ÄN LYXIGA FARTYG.
HALVA GREJEN ÄR JU ALLA DE PLATSER OCH UPPLEVELSER SOM VÄNTAR
VID VARJE STOPP. VI HOPPADE PÅ EN AV VINGS KRYSSNINGAR I KARIBIEN,
FÖR ATT TESTA HUR MYCKET MAN HINNER MED PÅ EN VECKA.

Läs mer
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Miami Beach bjuder på påtagliga Miami Vice-vibbar.

MIAMI BEACH

V ÅR K R YS S N I N G U TG ÅR från
Miami Beach, Floridas mest
välkända badort, så vi inleder
kryssningen med en natt på
"vanligt" hotell bland landkrabborna. Vi hinner med att
njuta av såväl de underbara
stränderna som storstadspulsen innan vi kastar loss. Det är
trendigt, hög kändisfaktor och
påtagliga Miami Vice-vibbar.

COZUMEL

VI TI L L B RI N G AR E N DA G till havs innan vi
anländer till Cozumel, en av Mexikos
största öar. Cozumel ligger i Karibiska
havet utanför Yucatánhalvön och är känd
för sin fantastiska dykning och snorkling.
Här finns många små korallrev där man
kan få se allt från papegojfiskar till havssköldpaddor. När vi snorklat oss skrynkliga
känner vi oss sugna på lite historia, så vi
passar på att besöka lämningarna efter de
mayastäder som tidigare fanns på ön.

På Cozumel väntar fantastisk dykning och snorkling.

GRAND CAYMAN

E FT E R E N NAT T T ILL H AV S kastar
vi ankar utanför Caymanöarnas
huvudstad, George Town på Grand
Cayman. Shuttlebåten släpper av
oss mitt i shoppingkvarteren där
utbudet är stort och priserna låga
eftersom ön är skattebefriad. Vi
tar en kort taxiresa till Seven Mile
Beach, en av öns mest spektakulära stränder. Shoppingen tar vi på
vägen tillbaka till fartyget.

Rutten:
Miami Beach
En dag till havs
Cozumel
George Town
Ocho Rios
En dag till havs
Cococay
Miami Beach
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Dunn´s River Falls på Jamaica och James Bond Beach, känd från filmen Dr. No.

JAMAICA

BAHAMAS

N Ä S TA MO R G O N

D AG EN DÄ RPÅ

vaknar vi upp på
Jamaica, närmare bestämt i Ochos
Rios. Den lilla fiskebyn har vuxit och
blivit en av Jamaicas största turistorter, med massor av restauranger
och butiker. Det finns också gyllene
stränder och en dramatisk natur som
bjuder på en stor artrikedom. Självklart besöker vi de berömda vattenfallen i Dunn's River Falls, och vi
hinner även med en sväng förbi James
Bond Beach, känd från filmen Dr. No
– och där den hemlige agentens skapare
Ian Fleming också hade en bostad.

vilar vi upp oss till
havs och efter en god natts sömn
når vi kryssningens sista stopp
– Cococay, Bahamas. Cococay är
rederiet Royal Caribbeans privata
ö, ett riktigt karibiskt paradis. Här
handlar allt om att njuta av havet,
solen och stranden. Vi börjar med
att ta en paddeltur i kajak och efteråt
kopplar vi av i en hängmatta, med
en svalkande dryck i handen. Senare
vandrar vi längs naturstigen medan
andra snorklar på korallreven som
omger ön.

MIAMI BEACH

kliver av
fartyget i Miami, är det med dubbla
känslor. Vi har ju upplevt så otroligt
mycket – men är samtidigt fullständigt utvilade.
NÄR V I MORGONE N DÄRPÅ

Vill du veta mer?
Ving har kryssningar i Karibien, Medelhavet, Indiska oceanen och Dubai. Läs
mer och boka på Ving.se/kryssningar.

Cococay på Bahamas är ett riktigt karibiskt paradis. Resan avslutas i Miami Beach.
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EN SMAK AV

KARIBIEN
.

.

..
..
DET KARIBISKA KOKET AR LIKA LJUVLIGT OCH
..
..
..
FARGSPRAKANDE SOM OARNA DET HARSTAMMAR
..
IFRAN. VINGS VARLD TAR MED DIG OCH DINA
..
..
SMAKLOKAR PA EN RESA VASTERUT.
R EC E P T: J O H A N Å K E R B E R G

FOTO: PELLE LUNDBERG

Mojito

v

(1 person)
10–12 blad mynta
1–2 msk socker
0,5 lime i 4 klyftor
2–3 dl krossad is
4–6 cl rom, mörk eller ljus
1–2 dl sodavatten
1. Lägg myntablad och 1 limeklyfta i ett glas och
”muddla”/krossa ihop mynta och lime.
2. Tillsätt 2 klyftor till och socker, ”muddla” vidare
så att limejuicen pressas ut ordentligt.
3. Fyll på med is, toppa upp med rom och avsluta
med sodavatten.
4. Rör om, smaka av om mer socker/lime behövs
och garnera slutligen med den sista limeklyftan.

48 | VINGS VÄRLD # 1:2015

Kuba

Ropa Vieja con Sofrito

r
(4–6 portioner)

ROPA VIEJA
1 ½ kg flankstek eller
högrev, strimlad
5 msk olja
5 klyftor vitlök, hackad
1 gul lök hackad
1 grön paprika, hackad
2 ½ dl tomatsås
2 ½ dl vatten
3 dl sofrito – se recept
nedan
Salt och svartpeppar
1. Hetta upp 3 msk olja i en
panna och bryn köttstrimlorna.

2. Lyft ur köttet, slå i resterande olja och svetta vitlök, lök,
paprika transparent.
3. Lägg tillbaka köttet och
slå på tomatsås, vatten och
sofrito. Krydda med lite salt
och peppar.
4. Sjud tills köttet är mört och
”falla-i-särigt”, ca 1 timme.
5. Servera i pitabröd med
sofrito, korianderblad, lite
pineapple chow och varför
inte ris på sidan.
SOFRITO
20 cocktailtomater, hackade
2 gröna paprikor hackade
2 gula lökar, hackade

8–10 klyftor vitlök, hackade
1–2 lagerblad
½ tsk spiskummin
1 tsk oregano
2 dl sherry
4 msk olivolja
salt
1. Lägg tomater, paprika, lök,
vitlök, lagerblad, spiskummin, oregano och olja i en
sauteuse.
2. Svetta tills grönsakerna
känns mjuka.
3. Tillsätt sherry, sjud till
önskad konsistens.
4. Smaka av med salt och
peppar.

dominikanska
republiken
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Pineapple
Chow

(2–3 portioner)

PINEAPPLE CHOW
½ ananas, mogen
1 msk koriander, hackad
¼ tsk vitlök, hackad
1–2 chilifrukter, urkärnade och finhackade
½–1 lime, pressad
Flingsalt
Hot sause, t. ex. tabasco

trinidad

u
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1. Grovtärna och lättmosa ananasen med
en gaffel. Lägg i kyl eller frys i 20 minuter så
ananasen blir kall.
2. Ta ut och blanda ananasen med koriander,
vitlök och chili, smaka av med limejuice, salt
och hot sauce.
3. Servera som en liten svalkande rätt i solen
alternativ som tillbehör till fisk/fågel.

Carn

r
ko

le y sal
o
m
a
c
a
u
g
n
o
c
o
d
r
itas de ce

Mexi

(4–6 portioner)

FLÄSK
3 kvistar mejram
2 klyftor vitlök
1 msk korianderfrön
1 lagerblad
1 gul lök, klyftad
2 tsk salt
1 ½ kg fläskkarré – i 6 cm kuber
1 sats guacamole –
se recept nedan
1 sats salsa – se recept nedan
Små tortillas
Queso fresco, mosad (alt. keso)
Korianderkvistar
Limeklyftor

sa

1. Lägg mejram, vitlök, koriander
och lagerblad i en tesil eller
silduk.
2. Lägg löken i botten av en gryta, toppa med kött och salt, lägg
i tesilen och toppa upp med vatten så att det täcker köttet.
3. Lägg på lock och sätt in i ugn
på 125–130°C i 2–3 timmar.

4. Ta ut grytan, lyft ur löken, sätt
på medelhög värme och sjud
bort vätskan.
5. Låt det sen fortsätta steka i
grytan så köttet börjar brynas
och få fin färg, ca 20 minuter.
6. Mosa köttet lätt och servera
sen i carnitas - små tortillabröd
med kött och tillbehör.

GUACAMOLE
3 avokado
½ tomat, fintärnad
3 kvistar koriander, finhackad
1 salladslök, finhackad
½ jalepeño, hackad
1–2 msk limejuice
salt
1. Mosa ihop avokadon med
gaffel.
2. Vänd i tomat, koriander,
salladslök och chili.
3. Smaka av med lime och salt.

SALSA
5 plommon- el. kvisttomater,
urkärnade och delade i fyra
delar
1 tsk chipotlepulver
1 msk salt
1 tsk socker
3 dl vatten
1 msk vitvinsvinäger
2 msk pumpafrön, rostade
1 dl salladslök, finhackad
1 dl koriander, finhackad
1. Rosta tomaterna i ugn på 175°C
tills skinnet får färg.
2. Lägg i kastrull med chipotle,
salt, socker och vatten.
3. Koka upp och sjud i 10–20
minuter tills det tjocknat lite.
4. Slå på vinäger, koka upp i
1 minut, ta av från värmen och
mixa med pumpafrön.
5. Låt svalna och blanda i
salladslök och koriander.
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Kuba
w

Moros y Cristianos
(4–6 portioner)

BÖNOR
½ kg svarta bönor,
blötlagda 6 timmar
1 sats sofrito – se recept på
sidan 49
½ kg rökt fläsksida
2 lagerblad
1 tsk salt
½–1 tsk svartpeppar
1. Lägg bönorna i en kastrull och
täck med vatten så det täcker
med ca 3 cm.
2. Rör i sofriton, lägg i fläsk
(ska helst ligga under ytan och
lagerblad).
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3. Koka upp i ca 1 minut, sänk
värmen till låg, lägg på lock och
låt sjuda i 1 timme.
4. Efter 1 timme, lyft ur fläsk och
lagerblad. Bönorna ska sjuda
vidare med lock på.
5. Mosa/repa hälften av fläsket,
lägg sedan tillbaka i grytan och
sjud ytterligare 0,5–1 timme, tills
bönorna känns klara.
6. Smaka av med salt och peppar och servera bönorna med
resterande fläsk, grovtärnat.
7. Toppa med koriander, lök och
limeklyftor.

RIS
2 msk olivolja
2 klyftor vitlök, krossade
2 ½ dl långkornigt ris
5 dl vatten
1 tsk salt
1. Hetta upp olja i kastrullen
och svetta vitlöksklyftorna på
medelhög värme i några minuter, tills de börjar bli
gyllenbruna.
2. Lyft ur lökarna och slå på
vatten och salt.
3. Koka upp och rör sedan i riset,
koka upp.

4. Sänk värmen till låg och lägg
på lock, sjud i ca 20 minuter.
Riset ska bli klart och vattnet
kokat bort.
4. Ta av från värmen och låt stå
med lock på i 5–10 minuter, fluffa
sen riset med gaffel och servera.
GARNERING
Koriander
Salladslök, skivad
Limeklyfta

jerk
chicken

u
jamaica

(4–6 portioner)

KYCKLING
1 msk vitvinsvinäger
5 dl salladslök, tunnskivad
2 röda chilis alt. jalapeños,
grovhackade
2 msk soja
4 msk limejuice
5 tsk kryddpeppar, malen
2 lagerblad
6 klyftor vitlök
1 msk salt
2 tsk socker
1 ½ tsk timjan, torkad
1 tsk kanel, malen
1 kyckling, delad i 4 bitar

1. Mixa ihop vinäger, salladslök, chili, soja, lime, kryddpeppar, lagerblad, vitlök, salt,
socker, timjan och kanel. Spara
2 msk till BBQ-sås.
2. Skölj kyckling under kallt
vatten och torka ren.
3. Marinera kycklingen i
jerk-marinaden och lägg
inplastad, kallt i ca 1 dygn.
4. Ta kycklingen ur marinaden
och grilla kycklingdelarna
klara.
5. Servera delarna styckade
med potatis, BBQ-sås och lite
limeklyftor till.

POTATIS
1 kg kokt potatis med skal
6–8 klyftor vitlök, krossade
med skal
2 rödlökar, klyftade
2–4 chilis, delade
Olja att fritera i
Flingsalt
1. ”Krossa” den kokta potatisen
lätt med handen.
2. Hetta upp olja till 150°C och
fritera potatis i omgångar
med vitlök, rödlök och chilis.
3. När potatisen fått lite färg,
låt rinna av och lägg på hushållspapper.
4. Vid servering, hetta upp olja
till 170–180°C och fritera tills
potatisen fått fin färg.
5. Salta med flingsalt.

JAMACIAN BBQ-SÅS
3 dl ketchup
1 dl soja
2 msk hot sauce
2 msk jerk-marinad
– se recept ovan
3 salladslök, hackad
3 klyftor vitlök, hackad
3 tsk ingefära, hackad
1 dl farinsocker
1 dl vitvinsvinäger
3 msk rom
1. Blanda alla ingredienser i en
kastrull. Koka upp och sjud
i 10–15 minuter under omrörning.
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Langosta a la
parrilla estilo
Caribeno

w

(4 portioner)

GRILLAD HUMMER
2 st hummer, delade
100 g smör, rumstempererat
1 dl basilika, strimlad
2 klyftor vitlök, hackad
0,5 citron, saft & skal
0,5 apelsin, saft & skal
Svartpeppar och salt
1 delad grillad citron
1 sats mango & ananassalsa
– se nedan
1. Blanda ihop smör med basilika,
vitlök, citronskal/-juice samt
apelsinskal/-juice, smaka av
med salt och peppar.
2. Bred smör på köttsidan
på hummern.
3. Lägg hummerhalvorna
med skalet ned på
grillen och lås smöret
”smälta” in i köttet innan
servering.
4. Om du vill ha mer
grill/röksmak, vänd ev.
med köttsidan ner i 1–2 minuter.
5. Ta av från grillen och
servera med tillbehör.
MANGO & ANANASSALSA
2–3 dl mango, tärnad
2–3 dl ananas, tärnad
½–1 rödlök, hackad
½–1 jalapeños, fintärnad
1 dl koriander, grovhackad
½ dl mynta, hackad
1–2 msk vinäger
1 msk råsocker
Salt och peppar
1. Lägg alla ingredienser i
en bunke och smaka av
med vinäger, socker,
salt och peppar.
2. Låt dra i 10–15 minuter
innan den serveras.
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karibien

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

VINGS RESMÅL I KARIBIEN:
ANTIGUA

CURAÇAO

KUBA

STRÄNDER g
SHOPPING s
MAT & DRYCK d
UPPLEVELSER d
RESA MED BARN d

STRÄNDER f
SHOPPING d
MAT & DRYCK d
UPPLEVELSER d
RESA MED BARN d

STRÄNDER g
SHOPPING s
MAT & DRYCK s
UPPLEVELSER g
RESA MED BARN d

ARUBA

DOMINIKANSKA REP.

MEXIKO

STRÄNDER g
SHOPPING f
MAT & DRYCK f
UPPLEVELSER s
RESA MED BARN g

STRÄNDER g
SHOPPING s
MAT & DRYCK d
UPPLEVELSER f
RESA MED BARN f

STRÄNDER g
SHOPPING f
MAT & DRYCK f
UPPLEVELSER g
RESA MED BARN f

BARBADOS

JAMAICA

ST MARTIN

STRÄNDER g
SHOPPING d
MAT & DRYCK f
UPPLEVELSER d
RESA MED BARN f

STRÄNDER g
SHOPPING d
MAT & DRYCK d
UPPLEVELSER g
RESA MED BARN d

STRÄNDER g
SHOPPING f
MAT & DRYCK f
UPPLEVELSER f
RESA MED BARN f
L ÄS M ER PÅ: V I N G. S E/ K AR I B I E N
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har tidigare
medverkat i Vings värld med
”Älskade Lissabon”, ”Miami
mambo”, ”Berlins revansch”,
”Storstad med bad”, ”Inte lätt att
vara kär i Paris” och nu senast
med ”Madrid, mer energi finns
inte”. Hans senaste bok Urban
Safari.2 utkom i april 2014 som
pocket (Norstedts), där Hamburg
är en av de 12 storstäder som
skildras.

BOBO KARLSSON

SPEICHERSTADT

NÄRA, KÄRA

HAMBURG
TEXT: BOBO KARLSSON
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Bobo Karlsson
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H

amburg, trots sin närhet och storhet, är en stad
som på många sätt fallit i glömska, hos de av oss
som inte via jobb eller affärer vet bättre. Förr ett
måste för första skolresan, om inte läraren blev
feg och i sista stund styrde kosan till oskyldiga lilla Lübeck.
Ofta var det första bilresan, första tågresan, första båtresan.
Men så kittlar Hamburg igen. En bitvis ny stad tar form
– en allt rikare kulturgigant med ett sanslöst nöjesliv. Få
städer i Europa är just nu så heta, drar till sig så mycket
nya arbetsplatser. Hamnen är större och framgångsrikare
än någonsin. Men staden har också blivit en magnet för
den nya heta kreativa klassen. Det är här mediabranschen,
bokförlagen, tidningarna, reklambyråerna, arkitekterna
och de heta webb- och Internetföretagen klänger som i heta
kluster. Och tävlar med gamla skeppsredarfamiljer och alla
import- och exportföretag om att göra Hamburg till en av
världens mest globala metropoler. Många glömmer att 80
miljoner tyskar exporterar för exakt lika mycket som 1,3
miljarder kineser. Och allt ska ut via Hamburg. Det präglar
starkt utbudet av shopping, krogar, men inte minst investeringsviljan i arkitektur, kontor, bostäder och nya hotell.
I det tysta har Hamburg länge varit Europas mest fram-

gångsrika stad. Det är inte bara Tysklands rikaste stad, utan
man har också fler miljonärer per invånare än någon annan
storstad inom hela EU. Länge har man haft flest utländska
konsulat efter Manhattan – de flesta belägna i pampiga jugendvillor i den liberala överklasstadsdelen Pöseldorf. Och
var är välmående stadsdelar så puttrigt pampiga, så lummigt lyxiga, som här? När man vandrar i parken längs sjön
Aussen-alster vid de vackra villorna bland ek, pil, lönn och
björkar, svanar och änder, joggare och picknickfirare är det
lätt att tro att det är ett sagolandskap ritat av Disney.
Ingenstans är art nouveau-husen så vackra och våningarna så stora som i stadsdelarna Harvestehude, Eppendorf
och Uhlenhorst. Milchstrasse är det eleganta kommersiella
ströget. Vandrar man längs gator som Hochallee och Ise
strasse strålar karriärerna, bildningen och pragmatismen ut
genom fönstren och balkongerna.
det stora spektaklet och föd
kroken – plus att åtta miljoner besökare på rundturerna gör
det till en av Tysklands största sevärdheter. Som maritim
metropol andas Hamburg förföriskt flod, hamn och hav mitt
inne i staden. Hamburg har alltid legat här vid Elbe – tio mil
ME N DE T ÄR H A MNE N SOM Ä R

VINGS VÄRLD # 2:2015 | 57

FOTO: W W W.MEDIASERVER.HAMBURG.DE/JÖRG MODROW

från Nordsjön, tio mil från Östersjön. Floden som under det
kalla kriget var avspärrad och bitvis död är nu en ny kroppspulsåder och livlina rakt in mot Dresden, Leipzig och Prag.
Drygt 160 stora kryssningsfartyg med 400 000 passagerare
avgår härifrån eller har vägarna förbi ”världens vackraste
hamn”, som också är hemmabasen för tjugofem stora rederier.
A N D R A K ITTL A S A V DEN P O N D U SFY L L D A kulturscenen. Hamburgs två miljoner invånare inne i staden och de nästan
lika många i förorterna fyller själva upp många av stadens
respektingivande lokaliteter. Det är en kulturstad med historisk pompa och samtida energi. Die Hamburgische Staat
soper und Ballet är Tysklands äldsta operahus. Thalia från
1843 är Tysklands äldsta teater. Deutsches Schauspielhaus är
Tysklands största teater med 1.192 platser. Fyrtio olika museer tävlar om uppmärksamheten, mest känt är Hamburger
Kunsthalle. Närmare tvåhundra gallerier sjuder av aktivitet.
Rikedomen och en stor självklar borgarskara ger näring åt
ett etablissemang som ibland saknas i Berlin, samtidigt som
avantgardet envist förökar sig i de hårdare kvarteren. Och
där mycket i Berlin blir internationellt, frodas i Hamburg
ofta en annorlunda och mer genuin »tyskhet« i konsten.
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Den stora rummelplatsen St. Pauli – kallat ”Kiez” i folkmunnen – måste nog betraktas som en av de mest missförstådda stadsdelarna i Europa. Det krassa ströget Reeper
bahn (”Repslagargatan”) vid Spielbudenplatzär är numera
”Tysklands Broadway”, störst efter New York och London.
För snarare än sexkvarter är detta ett hejdlöst tjofadderittan och hålligång på högsta mänskliga kitschskala med hårt
rockande klubbar, utsålda musikaler, busslaster med turister, tivolinöjen, strosande barnfamiljer, fiskmarknad och
loppis, fotboll med kultstatus, uppblandat med inneklubbar,
gallerier, avantgarde och designhotell.
Säga vad man vill, men nog måste man beundra en
stadsdel som lyckas kombinera Pigalle, Broadway, Gröna
Lund, Kreuzberg, East Village, Feskekörka och Christiania,
och dessutom korsa det med en dos proletär sälta och äkta
hamnromantik, samt locka 25 miljoner besökare om året.
DE N SOM JAGAR DE T A LT E RNAT IV A , det skitiga, det gulligt

charmiga, eller det nya avantgardet hittar sina små eldoradon. Det område som fortfarande sprakar mest oanständigt
charmigt är Schanzenviertel, ”Die Schanze” i folkmun. Här
är krocken som tydligast mellan den gamla, mjuka, kollek-

ELBPHILHARMONIE

FOTO: W W W.MEDIASERVER.HAMBURG.DE/C. SPAHRBIER

DEN OCKUPERADE TEATERN "ROTE FLORA"

FOTO: W W W.MEDIASERVER.HAMBURG.DE/JÖRG MODROW

tiva vänsterpolitiska klassen och den nya icke-ideologiska
kreativa klassen, som istället sprudlar av individualism. Die
Schanze känns klädsamt råare än motsvarande områden i
Berlin. Mitt på huvudgatan Schulterblatt ligger Rote Flora,
en gammal teater som varit ockuperad sedan 70-talet. En
gång om året krossas några bankfönster och polis och anarkister bjuder upp varandra till yster dans inför lättflörtade
medier. Några kvarter bort ligger det stora slakthusområdet.
med de rätta krogarna och
butikerna tycks booma som mest i stadsdelen Ottensen runt
Alma-Wartenberg-Platz. Här kramar trottoarserveringarna,
de små coola barerna och udda designbutiker sina besökare.
En stadsdel som är still going strong är St Georg – ett slags
”Hamburgs Greenwich Village” – med universitet, studenter,
intellektuellt akademiskt etablissemang och gayliv. Lange
Reihe är det flanöriga ströget med Café Gnosa som mötesplats.
Wilhelmsburg, direkt söder om hamnen, ibland kallat
”Willytown” ibland ”Hamburgs Bronx”, är ett av Europas
mest proletärt pondusfyllda kvarter och Tysklands största
invandrardistrikt. I tyska medier lyfts Wilhelmsburg fram
vad gäller ungdomsgäng, gatumode, graffiti och rap. Många

D E N ME R G U L L IG T KREATI VA SC EN EN

betraktar det nu som ett blivande ”Brooklyn” och blivande
hipsternäste.
Nya HafenCity är Europas största byggarbetsplats. Och
har kommit en bra bit på väg. Kvar finns de dramatiska gamla lagerhusen i rött tegel längs kanalerna i Speicherstadt. Det
är som om en doft av kakao, te, kaffe och tobak elegant dröjt
sig kvar här i världens största, vackraste och mest romantiska magasinskvarter. Detta trots alla de hippa företag som
har invaderat området i jakt på coola loftmiljöer. Mot öster
och söder växer bostäder för 12.000 personer och kontor för
40.000 fram längs gamla kajer och pirer.
Det strikt kubistiska sextiotalshuset och tillbyggnaden
på taket i form av ett vågformat extremt konserthus, Elb
philarmonie sträcker sig redan chauvinistiskt mot skyn. När
schweiziska arkitektduon Herzog & de Meurons mästerverk
äntligen efter alla förseningar står klart och ”Elbie” invigs
2017, ska det gå ett sus genom världens medier. Den mörkröda delen av magasinsbjässen släcks ner och försvinner in
i kvällsmörkret, medan det transparenta konserthuset i glas
och tunt ”skinn” tänds upp på taket, premiär som Europas
nya slott i himlen – fritt svävande över Elbe och Hamburgs
mäktiga hamn.
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KROGAR OCH BARER
Bullerei

Erikas Eck

Kreativ och briljant succé i gammal rustik
lokal ett stenkast från slakthusområdet.
Hamburgs rockige tv-kock Tim Mälzer står
bakom det mänskligt charmiga köket.
Stort brasserie plus enklare bistro, deli.
Lagerstrasse 34b, Sternschanze.
Tel +49-40-34 4421 10.
www.bullerei.de

Kultförklarat ”frukosthak”, som lockar nattens
udda, de som jobbat klart; allt från rockstjärnor, klubbkids, taxichaufförer, slaktare,
bartenders… Öppnar oftast fem på eftermiddagen, stänger runt lunch nästa dag.
Sternstrasse 98, Schantzenviertel.

Old Commercial Room
Att militärtjänstens och skolbespisningens
”lappskojs” är Hamburgs egen genuina
sjömansrätt blir en glad överraskning. Den
var med på alla båtar runt världen innan kylskåpet revolutionerade matlagningen. Detta
är en av ”Labskaus-kungarna” i staden, där
denna kustens husmansrätt serveras med en
Tore Wretmansk finess för runt hundralappen.
Englische Planke 10, Neustadt
www.oldcommercialroom.de

Oberhafen Kantine

Golden Pudel Club

STRAND PAULI

Lockar allt från neo-punkare till kultur
etablissemang och sympatiska natt
galningar sen över 20 år, främst ”electrounderground”, plus heta nya live-band.
St Pauli Fischmarkt 27, Altona
www.pudel.com

Strand Pauli.
Precis som Berlin och Paris har Hamburg
fått sina hippa ”beach clubs” mitt i stan.
Detta är en av de mest coola pionjärerna.
Hafenstrasse 89, nära Landungsbrûcke,
St. Pauli
www.strandpauli.de

OBERHAFEN KANTINE
BULLEREI

Gammalt ölsjapp från 1925 där arbetarna
satt och väntade på jobb. Nu rustat, med
kreativa ägare och rätt kock, men med den
älskade klassiska tyska husmanskosten kvar,
mest berömd för sin Rundstück-smörgås på
kalv eller gris.
Stockmeyerstrasse 39, Hafencity.
Ingen telefon, inga kontokort
www.oberhafenkantine-hamburg.de

SKYBAREN PÅ EMPIRE
RIVERSIDE HOTEL

Bullerei – Kreativ och
briljant succé i gammal
rustik lokal ett stenkast
från slakthusområdet
Hamnutsikt från 20Up Skybar
på exklusiva Empire Riverside
Hotel
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Kauf Dich Glücklich

Herr und Frau Netzer

”Köp dig lycklig” anses som det mest charmigt förföriska shoppingtrollet i stan.
Susannenstrasse 4, Sternschantze,
Tel. +49-40-4922 2221
www.kaufdichgluecklich-shop.de

En av de mest omsusade secondhand butikerna i staden. I denna stadsdel och längs
denna gata finns mycket av det mest udda,
alternativa och avantgardistiska.
Marktstrasse 36, Karolinenviertel,
Tel. +49-40-6591 9852

Cream
Anses av många som den okrönte kungen
inom streetwear. Många av de som jobbar
i butiken är partyfixare, unga djs. Graffiti
artister.
Lange Reihe 88, St. Georg,
Tel. +49-40-1881 1670. www.saintcream.com

Flohschanze
Stadens stora antik- och loppmarknad, varje
lördag från kl 8 i ottan.
Neuer Kamp 30, Sternschanze
www.marktkultur-hamburg.de/flohschanze

Cucinaria
Alsterhaus
Hamburgs NK, det stora varuhuset, omgivet
av exklusiva gallerior. Plus några av de
vackraste shoppingarkaderna i Europa.
Jungfernstieg 16-20, Neustadt.
Tel +49-40-35 90 10. www.alsterhaus.de

Det framgångsrika ”kökstemplet” med sina
tusentals köksprylar.
Falkenried/ Strassenbahnring 12, Eppendorf
www.cucinaria.de

Cream

CREAM

ÖVRIGT
Julmarknader
Från slutet av november till dagen före
julafton bubblar Hamburg traditionsenligt
med julmarknader, julmat, varma drycker och
godis vid främst Rathausmarkt, Gänsemarkt,
Spitalerstrasse, St. Peter’s Kirche och
Gerhart-Hauptmann-Platz. Plus Europas
kanske mest extrema julskyltningar och
påkostade utsmyckningar. Och så förstås
krogarnas sanslösa julmat!

FOTO: W W W.MEDIASERVER.HAMBURG.DE/S.SCHWARZE

SHOPPING

ÖVRIGT
Hamnromantik
Varför inte en spännande båtrundtur till den
yttre hamnen, se när lotsbåtar gulligt ”pussar” de stora fartygen välkommen, puttar in
dem mot sina dyra kajplatser på den södra
sidan av floden. Sen ett fönsterbord på någon av alla krogar som klänger längs floden,
få det barnsliga nöjet att se ett 45 meter
brett och 350 meter långt fartyg magiskt
glida förbi med tusentals containrar. Robust
legendarisk hamnromantik hittar man på
Haifisch-Bar. För den med spenderbyxorna
på är flådiga Fischereihafen fina fisken på
faten och ett mingel av Hollywood, EU-politiker och fotbollsstjärnor vid fönsterborden.
Romantiserad hamnutsikt har man från
20Up Skybar på nya exklusiva Empire Riverside Hotel. Personlig favorit bland sevärdheter är den gamla vackra Elbtunnel från 1911,
och en promenad under vattnet över till den
södra ”hårda” sidan.
Maritime Circle Line –
www.maritime-circle-line.de
Haifisch-Bar – www.haifischbar.net
Fischereihafen –
www.fischerhafenrestaurant.de
Empire Riverside – www.empire-riverside.de

L ÄS M ER PÅ: V I N G.S E/ H AMB UR G
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PÅ K R YS S N I N G I

GA L A PAG O S
Det finns kryssningar och så finns det kryssningar.
En av de mest maxade upplevelserna man kan vara med om till havs
är en kryssning runt Galapagosöarna. Den mytomspunna ögruppen i Stilla Havet
är världsberömd för sitt unika djurliv och sin orörda natur.

TEXT: CLARA KARLSSON OCH KRISTOFER KEBBON
F O T O : V I N G S B I L D A R K I V, C L A R A K A R L S S O N O C H S I L V E R S E A C R U I S E S
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Vill du veta mer?
Hos Vings systerbolag Globetrotter kan du boka kryssningar
över hela världen.Läs mer på
www.globetrotter.se.

Vad sägs om att snorkla bland havsleguaner och sköld
paddor? Eller paddla kajak bredvid sjölejon, pingviner
och sälar? Det låter som en dröm, men kan mycket väl bli
verklighet under en kryssning på Galapagosöarna. En
unik semester där varje dag bjuder på möten med några
av världens mest sällsynta djur.
en kryssning runt Galapagos star
tar vi på ön Baltra, dit man tar sig med flyg. Det finns flera
fartyg som kryssar i Galapagos, i vårt fall heter det Silver
Galapagos och är relativt litet. Ungefär 100 passagerare
ryms ombord och fartyget innehåller allt man behöver i
form av restauranger och andra bekvämligheter. Det finns
även kajaker ombord, vilket utnyttjas flitigt av gästerna.

N Ä R V IN G S VÄ R L D TESTAR

A L L A U TF L YK TE R SKER med hjälp av små gummibåtar, så
kallade zodiaks. Landstigningen görs sedan antingen med
en wet landing eller en dry landning. I en dry landing kliver
man av direkt på land och en wet landing är precis vad det
låter som – man kliver av i vattnet och vadar den sista biten
in till ön. Varje dag besöker man en ny ö och vissa dagar
besöks två öar.

utflykterna, som är den stora
behållningen på en Galapagos-kryssning. Upplevelserna är
av en sådan kaliber att de skapar minnen för en hel livstid.
Under en kryssning på Galapagos är chanserna goda att du
får närkontakt med jättesköldpaddor, elefantsköldpaddor,
havsleguaner, sjölejon, hammarhajar, revhajar, stingrockor
– samt massor av olika fiskar och fåglar. Känslan att komma
så nära inpå dessa djur, som dessutom är helt orädda för
människor, är oslagbar.

D E T Ä R F Ö R S TÅ S J UST D ETTA,

Ä R D U D E T MIN S TA I N TRESSERAD av djur och natur så vet du

vad du ska skriva upp högst upp på önskelistan: en Galapagoskryssning. Det blir garanterat en oförglömlig vecka!
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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.
TRE TIPS FÖR

MATÄLSKARE

d

STJÄRNSTATUS PÅ VINGS CITYHOTELL

AVKOPPLING

UTAN UPPKOPPLING
Det twittras, instagrammas och hashtaggas
som aldrig förr. Men medan vissa ser WiFi på
hotellet som en hygienfaktor, finns det andra
som söker motsatsen – den totala avkopplingen. Tillhör du den senare gruppen kan vi
rekommendera att resa till Denis Island på
Seychellerna. Här finns varken tv eller WiFi
– bara riktig barfotalyx. Garanterat stressfritt.

Nyligen presenterades 2015 års upplaga av den prestigefyllda
restaurangguiden Guide Michelin. Bland Vings cityhotell i Europa
finns tio hotell vars restauranger fått stjärnor i guiden. Så om du
är en sann gourmet är det hit du ska styra kosan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restaurant Epicure på Le Bristol, Paris D
Restaurant La Palme d’Or på Martinez, Cannes AA
Restaurant Le Chantecler på Negresco, Nice AA
Restaurant Patrick Guilbaud på The Merrion Hotel, Dublin AA
Restaurant Le Diane på Fouquet’s Barrière, Paris A
Restaurant Locanda Locatelli på Hyatt Regency The Churchill, London A
Restaurant Monastrell på Hospes Amérigo, Alicante A
Restaurant Seven Park Place på St. James’s Hotel & Club, London A
Restaurant L’Accanto på Grand Hotel Angiolieri, Sorrento A
Restaurant Galvin at Windows på Hilton Park Lane, London A

d
BUDGETGASTRONOMI

CONSTANCE MOOFUSHI, MALDIVERNA

DAGS ATT FRIA? SMEKMÅNAD? TRÖTT PÅ FOLK?

10 HIDEAWAYS
1. Constance Moofushi, Maldiverna
2. Denis Island, Seychellerna
3. Banyan Tree Al Wadi, Förenade Arabemiraten
4. Novotel Lombok, Lombok, Indonesien
5. Tween Waters Inn, Captiva Island, Florida
6. Six Senses Ninh Van Bay, Nha Trang, Vietnam
7. Alila Ubud, Bali
8. Evason Hua Hin, Thailand
9. Alila Diwa, Goa, Indien
10. Beyond Resort, Khao Lak, Thailand

64 | VINGS VÄRLD # 2:2015

d
DUBBELT UPP
PÅ TENERIFFA

The Ritz Carlton Abama är
ett vackert lyxhotell i Guía de
Isora på Teneriffa. Hotellet är
unikt för dig som är matintresserad, eftersom inte mindre än
två av hotellets restauranger
har stjärnor i Guide Michelin.
Dels Kabuki, som serverar det
bästa från det japanska köket,
och dels M.B som är känd för
sina spanska smaker.

Föredrar du lite mer plånboksanpassade gastronomiska
upplevelser ska du styra stegen
mot budgethotellet Adagio i
Barcelona. Hotellet ligger mitt
i smeten i Barri Gòtic, och är
känt för sin tapasrestaurang
Adagio Tapas. Restaurangen
drivs av Jordi Herrera, en känd
kock från Barcelona vars restaurang Manairo har en stjärna
i Guide Michelin. Köket använder sig bara av lokala råvaror
och på menyn finns något för
alla smaker och plånböcker.

TEXT: ANNA HAGBERG
FOTO: ANNA HAGBERG & VINGS BILDARKIV

I MORERNAS FOTSPÅR GENOM

MALAGA

Bilder uppifrån
och ner: Det moderna
Málaga, Alcazaba de
Málaga och Bad på
Hammam Al Andalus
– Los baños árabes
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FÖR MÅNGA ÄR MÁLAGA BARA EN FLYGPLATS, ETT TRANSITOMRÅDE FÖR VIDARE RESOR TILL RESMÅLEN LÄNGS DEN
SPANSKA SOLKUSTEN COSTA DEL SOL, MEN KUSTSTADEN
ÄR SÅ MYCKET MER ÄN SÅ. SPANIENS SJÄTTE STÖRSTA STAD
HAR MYCKET ATT ERBJUDA OCH ÄR DESSUTOM ETT AV
EUROPAS SOLSÄKRASTE CITY-RESMÅL.
spanska med
spännande morisk kultur och du har
Málaga i ett nötskal. Med sina kilometerlånga stränder, historiska lämningar,
muséer, shopping- och restaurangstråk är Málaga definitivt en stad att
räkna med. På 700-talet erövrades
provinsen av morerna och än idag är
de arabiska inslagen i den andalusiska
staden många där såväl arkitektur
och sevärdheter som mat och kultur
påminner om det arabiska arvet. Följ
med till fem platser som för tankarna
till Marrakech vindlande gränder.
B L A N D A D E T S P A N SKASTE

BAD PÅ HAMMAM
AL ANDALUS - LOS
BAÑOS ÁRABES
B AD , A V K O P P L IN G O C H N J U TN I N G

för kroppens alla sinnen får man
på Hammam Al Andalus. Förutom
vacker arkitektur lockar detta lilla
arabiska badhus med såväl bassänger
och relax-avdelning som skrubb och
massage. Allt i en harmonisk atmosfär. Badhuset är relativt nybyggt,
men ligger på historisk mark där de
gamla arabiska baden tidigare låg.
Gör som de gamla morerna och
besök badet för en härlig upplevelse
i vattnets tecken.
Plaza de los Mártires, 5
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HISTORIENS VINGSLAG I ALCAZABA
DE MÁLAGA

Alcazaba de Málaga
upp staden likt en varm solnedgång i
Sahara. Den gamla moriska fästningen
klättrar upp längs en av stadens kullar
och påminner om en svunnen tid med
sina valv, vattensystem, tjocka tegelmurar och gömda trädgårdar. Från
Alcazaba kan man även njuta av vacker
utsikt över Málagas historiska kvarter,
den mäktiga katedralen, tjurfäktningsarenan och hamnen. Ett måste för den
historieintresserade!
Calle Alcazabilla, 2
KVÄL L STID LYSE R

SHOPPING Á LA
SHEREZADE ZOCO

P Å EN RE LA T IV T LIT E N YT A i Málagas
historiska kvarter trängs allt från
keramikfat, lampor och tekannor
till kläder, smycken och väskor.
Sherezade Zoco är en av flera butiker
i staden med arabisk touch. Botanisera bland färgstarka tyger, vattenpipor och annorlunda accessoarer
till tonerna av mystisk magdansmusik.
Kanske blir du inspirerad att köpa med
någon läcker inredningsdetalj hem?
Calle Granada, 38

BOHEMISK
ATMOSFÄR PÅ
TETERÍA HÁREN

som serverar kaffe
och så finns det teterÍor där man kan
botanisera bland spännande tesmaker.
Till de sistnämnda hör Tetería Háren,
som är en de mest kända i Málaga.
Inklämt i en trång gränd verkar den
inte mycket för världen, men detta
charmigt bohemiska ställe i flera våningar är väl värt ett besök. Slå dig ner
på en matta på golvet, drick välsmakande mintte och ät en söt baklava. Få
turister hittar hit vilket gör att teterian
fortfarande känns väldigt lokal.
Calle Andrés Pérez, 3
DE T FINNS CA FÉ E R

SHAWARMA PÅ
STÅENDE FOT

A T T ST ROSA RUNT bland gator och torg
tar på krafterna. När blodsockernivån sjunker, varför inte passa på att
svänga förbi något av Málagas många
Shawarma-ställen? Perfekt om du har
ont om tid, men inte vill äta på Mc
Donalds. Den arabiska snabbmaten
och kebabliknande rätten hittar du
bland annat på Gofre’s, som har
funnits i Málaga i över 30 år.
Calle Calderería, 5

LÄS M ER P Å: V ING.S E/MALAGA

Bilder uppifrån
och ner: Tetería
Háren, Alcazaba
de Málaga och
Sherezade Zoco.
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Hitta rätt hotell
Vi på Ving har jobbat med att finslipa semesterupplevelser i över 55 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 i 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

– den perfekta familjesemestern
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.

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.

68 | VINGS VÄRLD # 1:2014

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

HOTELL FÖR VUXNA
SUNPRIME

– skräddarsytt för vuxna
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.

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.

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.
ägnat de senaste 47 åren åt att finslipa semesterupplevelser så att de ska passa både barn och vuxna. Och en sak har vi lärt
oss: mår barnen bra gör föräldrarna det också. 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.
PÅ S U N W I N G H A R V I

Vå ra Sunwing

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
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
Sunwing Side West Beach

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

Sunwing Kallithea Beach, Rhodos.
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SKRÄDDARSYTT FÖR VUXNA

A L LT I D PÅ S U N P R I M E

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.

HÄ R FÅ R D U

• 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
• Ving service dygnet runt
• Åldersgräns 16 år
• Minst 4 vingar

C Y P ER N
Sunprime Ayia Napa Suites

Vå ra Sunprime

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
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

Sunprime Miramare Beach, Rhodos.
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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. Och 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
CURA ÇAO
CY PERN
Ayia Napa, Fig Tree Bay,
Larnaca, Limassol
DO MINIKANSKA
REPUB LIKEN
Bayahibe, Casa de
Campo, La Romana,
Punta Cana
E G YPTEN
El Gouna, Hurghada,
Makadi, Marsa Alam,
Port Ghalib
FRA NKRIKE
Franska Rivieran: Antibes,
Cannes, Juan les Pins, Nice
FÖRENA DE
ARA B EMIRA TEN
Abu Dhabi, Bur Dubai,
Deira, Downtown Dubai,
Fujierah, Jebel Ali, Jumeira
Beach, Ras al Khaimah
GREKLA ND
Alonissos
Halkidiki
Kalymnos: Mirties, Massouri, Pothia
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
Lesbos: Anaxos, Eftalou,
Molivos, Petra, Plomari,
Skala Kallonis
Mykonos: Agios Ioannis,
Kalafati, Mykonos stad,

Ornos, Panormos, Platis
Gialos
Paleros
Parga
Rhodos: Afandou, Faliraki, Kallithea, Kiotari,
Kolymbia, Lardos, Lindos,
Pefkos, Rhodos stad,
Rhodos västkust
Santorini: Imerovigli,
Kamari, Oia, Thira
Skiathos
Skopelos
Symi
Syros
Tessaloniki
Thassos: Potos, Golden
Beach, Limenaria, Thassos
stad, Skala Rachoni, Skala
Prinos
Tilos
Telendos

M ALD I V ER N A
Anantara Dhigu, Anantara
Veli, Helengeli, Herathera, Hulhule, Komandoo,
Kuredu, Kurumba, Moofushi, Reethi, Sun Island

IND IE N
Norra Goa, Panaji,
Södra Goa

P O R T U G AL
Cascais, Estoril,
Costa da Caparica,
Lissabon, Sesimbra
Algarvekusten: Albufeira,
Praia da Rocha, Vilamoura
Madeira: Funchal, Prazeres, Santo do Serra

IND O NE S IE N
Bali: Candidasa, Kuta
Beach, Lovina, Nusa
Dua, Sanur, Ubud
Lombok
ITA L IE N
Positano, Sorrento, Capri
Sardinien
Sicilien: Cefalu, Giardini,
Taormina
JA MA IC A
Lucea, Montego Bay,
Negril, Runaway Bay
K A P V E RD E
Santa Maria
K RO A T IE N
Baska Voda, Brela,
Cavtat, Dubrovnik, Gradac, Hvar/Jelsa, Hvar
stad, Makarska, Opatija,
Podgora, Porec, Rovinj,
Split, Tucepi, Trogir, Vrsar
K UBA
Havanna, Varadero
MA L A Y S IA
Borneo, Kuala Lumpur,
Langkawi, Penang

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

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
Ibiza: Figueral, Ibiza stad,
Playa d´en Bossa, San
Antonio, Santa Eulalia
La Gomera
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, Santa
Ponsa, Valdemossa
S R I LAN K A
Bentota, Beruwela, Galle, Hikkaduwa, Marawila,
Negombo
ST MARTIN/
ST MAARTEN
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, Koh Kho Khao,
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 N I S I EN
Hammamet, Port el
Kantaoui, Sousse
T U R K I ET
Alanya, Antalya, Beldibi,
Belek, Bitez, Bodrum,
Gümbet, Içmeler, Kemer,

Marmaris, Side, Torba,
Turgutreis
USA
Florida: Clearwater
Beach, Fort Lauderdale,
Fort Myers, Key West,
Lauderdale by the Sea,
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
Amsterdam, Aten, Barcelona, Berlin, Bryssel, Budapest, Cannes, Dublin,
Edinburgh, Florens, Glasgow, Hamburg, Istanbul,
Krakow, Köpenhamn, Lissabon, London, Madrid,
Malta, Milano, München,
New York, Nice, Oporto,
Paris/Disneyland Resort
Paris, Palma stad, Prag,
Reykjavik, Riga, Rom,
Tallinn, Venedig, 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
Sommar 2015:
Mallorca, Rhodos,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2015/2016:
Gran Canaria
Sommar 2016*:
Rhodos, Turkiet
(Antalya)

6 . K A RL S TA D
Sommar 2015:
Kroatien, Mallorca,
Rhodos, Turkiet
(Antalya)
Vinter 2015/2016:
Gran Canaria
Sommar 2016*:
Mallorca, Turkiet
(Antalya), Rhodos

2. GÖTEB ORG
Sommar 2015:
Bulgarien, Cypern, Turkiet
(Alanya, Antalya, Marmaris), Gran Canaria, Kreta,
Kroatien, Mallorca,
Parga, Rhodos, Skiathos
Vinter 2015/2016:
Dom. Rep. (Punta Cana),
Egypten (Hurghada),
Fuerteventura, Gran
Canaria, Jamaica, Mexiko
(Cancún), Teneriffa,
Thailand (Phuket)
Sommar 2016*:
Bulgarien, Cypern,
Turkiet (Antalya),
Gran Canaria, Kreta,
Mallorca, Rhodos,
Skiathos
3. HA LMSTA D
Sommar 2015:
Mallorca
4. JÖNKÖPING
Sommar 2015:
Kreta, Kroatien,
Mallorca, Rhodos,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2015/2016:
Gran Canaria
Sommar 2016*:
Rhodos, Turkiet
(Antalya)
5. KALMAR
Sommar 2015:
Mallorca, Turkiet
(Antalya), Rhodos
Vinter 2015/2016:
Gran Canaria, Mexiko
(Cancún)
Sommar 2016*:
Mallorca, Turkiet
(Antalya), Rhodos
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7. K Ö PE NHA MN
Sommar 2015:
Bulgarien, Cypern,
Egypten (Hurghada),
Gran Canaria, Ibiza, Kos,
Kreta, Lesbos, Madeira,
Mallorca, Parga, Rhodos,
Skiathos, Teneriffa,
Thassos, Tunisien, Turkiet
(Alanya, Antalya,
Marmaris)
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, Rhodos, Skiathos,
Teneriffa, Turkiet (Alanya,
Antalya, Bodrum,
Marmaris)
8 . L UL E Å
Sommar 2015:
Cypern, Mallorca,
Rhodos, Turkiet
(Antalya)
Vinter 2015/2016:
Gran Canaria, Mexiko
(Cancún), Thailand
(Phuket)
Sommar 2016*:
Cypern, Mallorca,
Rhodos, Turkiet
(Antalya)
9 . MA L MÖ
Sommar 2015:
Cypern, Kreta, Kroatien,
Mallorca, Rhodos,
Turkiet (Antalya)

Visste du att det går att flyga direktcharter med
Ving från 16 olika flygplatser i Sverige,
och dessutom från Köpenhamn?

Vinter 2015/2016:
Fuerteventura, Gran
Canaria, Teneriffa
Sommar 2016*:
Cypern, Kreta,
Mallorca, Rhodos,
Turkiet (Antalya)
10 . N O R R K Ö P I N G
Sommar 2015:
Cypern, Kroatien,
Mallorca, Rhodos, Turkiet
(Antalya)
Vinter 2015/2016:
Gran Canaria, Teneriffa
Sommar 2016*:
Mallorca, Rhodos,
Turkiet (Antalya)
1 1. S T O C K H O LM
( AR L AN DA)
Sommar 2015:
Bulgarien, Cypern, Gran
Canaria, Ibiza, Kos,
Kreta, Kroatien, Lesbos,
Mallorca, Mykonos,
Parga, Rhodos, Skiathos,Teneriffa, Thassos,
Turkiet (Alanya, Antalya,
Bodrum, Marmaris)
Vinter 2015/2016:
Aruba, Dom. rep,
(Punta Cana), Egypten
(Hurghada, Marsa Alam),
Fuerteventura, Gambia,
Gran Canaria, Jamaica,
Kap Verde, Kuba, Mexiko (Cancún), Thailand
(Phuket), Teneriffa
Sommar 2016*:
Bulgarien, Cypern, Gran
Canaria, Kos, Kreta, Kroatien, Lesbos, Mallorca,
Rhodos, Skiathos,Teneriffa, Thassos, Turkiet (Alanya, Antalya, Bodrum,
Marmaris)
12 . S U N D S V ALL
Sommar 2015:
Mallorca, Turkiet
(Antalya)
Vinter 2015/2016:
Mexiko
Sommar 2016*:
Turkiet (Antalya)

13 . U M EÅ
Sommar 2015:
Mallorca, Rhodos,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2015/2016:
Mexiko (Cancún)
Sommar 2016*:
Rhodos, Turkiet (Antalya)

16. Ö R EB R O
Sommar 2015:
Cypern, Kreta, Kroatien,
Mallorca, Rhodos,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2015/2016*:
Gran Canaria, Mexiko
(Cancún), Teneriffa,
Thailand (Phuket)
Sommar 2016*:
Mallorca, Rhodos,
Turkiet (Antalya)

14 . V I S BY
Sommar 2015:
Mallorca
Sommar 2016*:
Rhodos

17. Ö S T ER S UN D
Sommar 2015:
Mallorca
Vinter 2015/2016:
Gran Canaria

15 . V ÄX J Ö
Sommar 2015:
Cypern, Kroatien,
Mallorca, Turkiet
(Antalya)
Vinter 2015/2016:
Gran Canaria,
Teneriffa
Sommar 2016*:
Cypern, 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 J A N UA R I 2 0 1 6 .

TA INGA RISKER
DIN RESA ÄR VÄRDEFULL

Varför ska du köpa en reseförsäkring när du redan har
ett reseskydd i din hemförsäkring och kanske betalar
med kort? Det finns många skäl!
Goudas ”Komplement till hemförsäkring” är speciellt
utformad för att utöka det reseskydd du redan har i
din hemförsäkring. Det innebär att du aldrig blir dubbelförsäkrad.
• Du får hjälpen direkt på plats av din reseledare.
• Försäkringen ersätter förlorade resdagar om du blir
sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

• Hjälp direkt på plats
• Ersättning vid sjukdom
• Ny resa
• Ingen självrisk

• Blir du sjuk mer än halva resan ersätter försäkringen
dig med en ny resa.
• Försäkringen gäller helt utan självrisk.
• Inträffar det något i din privata bostad eller i din bil
under resan, täcker försäkringen den självrisk du får
betala till ditt hem- eller bilförsäkringsbolag.
• Hyr du bil på resmålet ersätter försäkringen den
självrisk du måste betala till uthyrnings bolaget om
du orsakar skada på bilen.
Saknar du hemförsäkring hjälper vi dig att teckna en
heltäckande försäkring.

För mer information om försäkringen vänligen kontakta
din resesäljare på Ving, alternativt läs mer på www.ving.se
*Det är alltid de fullständiga villkoren som gäller vid skadereglering
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Varför
reseförsäkring?

Säkerhet över alla gränser

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 smartphone-app Ving Charterbokning.
Har du redan bokat en resa
rekommenderar vi appen
Ving på resan, med massor av
praktisk information till
semestern. Du hittar båda i
App Store och på Google Play.

Sveavägen 8, Stockholm
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Telefon
0771-995 995

