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

i vings värld nO:1
2015

54Madrid 06
New York

   Palma 
de Mallorca

Kryssning

43

60



05 hit & dit 
 Hamburgare, tv-tips, kombina-

tionsresor – och massor av annat 
smått och gott.

06  Gradvalls New York 
 New York är det perfekta resmålet 

när du reser med barn. Jan Gradvall 
förklarar varför.

12  tema suNwiNG 
 Sunwing Family Resorts är Vings  

mest populära familjehotell.  
Men vad är det som gör konceptet  
så framgångsrikt?

19   BarNeN tYcker till
 Vad är det bästa med Sunwing?  

Vi frågade dem som borde veta  
bäst – barnen.

24  sötsaker på suNwiNG 
 På Sunwing finns desserter som är  

svåra att motstå. Nu kan du laga  
dem själv!

30  reseledare Jr 
 Andrea fick praoa som reseledare  

en vecka. Läs hennes dagbok.

32  aktuellt hos viNG 
 Nya resmål i Karibien, ny app och 

50-årsfirande. Det händer en hel  
del hos Ving i vår.

34  kroatieN Ftw! 
 Det finns många skäl att älska  

Kroatien. Här är tio av dem.

43  att Göra i palma  
 Våra korrespondenter på Mallorca  

ger dig 9 oumbärliga Palma-tips.

46 Grekisk öFavorit
 Thassos är grekernas egen semesterö, 

och nytt resmål i Vings värld.

53  roomservice 
 Läs om gästernas favorithotell, 

high-tech-kryssningar och andra  
spännande hotellnyheter.

54  BoBo i madrid 
 Få känner världens metropoler  

som Bobo Karlsson. I detta nummer  
porträtterar han den spanska 
huvudstaden.

60  skepp ohoJ! 
 Kryssningar har blivit superpopu-

lärt. Men hur ser en dag ombord ut,  
egentligen?

65  våra NYa FlYGplaN 
 Vings värld fick följa med på premiär- 

tur i Thomas Cook Airlines sprillans  
nya flygmaskin.

66  det NYa madeira 
 Ett klassiskt resmål ömsar skinn. 

Häng med till actionsporternas 
Madeira. 

68  alltid hos viNG  
 Läs mer om våra olika resmål och  

hotellkoncept.
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korallrev, kokospalmer  
och kunglig mat
för några veckor sedan  hade jag den stora glädjen att få vara 
med om en premiär. Och inte vilken premiär som helst, utan 
premiärflygningen för ett av våra sex sprillans nya flygplan av 
modellen Airbus A321. Den nya inredningen med moderna, 
ergonomiska stolar och större benutrymme gjorde resan till 
ett sant nöje. Men det bästa satt ändå på utsidan – vingarnas 
”sharklets” gör nämligen att planen drar mindre bränsle än 
sina föregångare. 

annars är det två saker jag brukar glädja mig särskilt åt när 
jag flyger med vårt eget flygbolag, Thomas Cook Airlines. Det 
första är den fantastiska personalen. Vi får mycket beröm för 
vår proffsiga, trevliga kabinpersonal på Thomas Cook Airlines. 
Och det är verkligen välförtjänt. Det andra är faktiskt maten. 
Jag har nämligen ett litet knep, som jag varmt kan rekommen-
dera till alla som reser med oss. Jag uppgraderar alltid min 
flygmat till Royal Meal. Det kostar några kronor extra, men jag 
lovar att det är värt varenda krona!

nästa gång jag reser  på semester är det dock andra saker som 
lockar. Som exotiska korallrev, eleganta fartyg och vajande  
kokospalmer. Jag planerar nämligen att prova på en kryssning 
i Karibien. Eftersom jag kommer från en släkt bestående av 
sjömän känns det helt rätt att vi nu kan erbjuda semestrar till 
havs. I det här numret av Vings värld kan du läsa mer om såväl 
kryssningar som våra nya flygplan. Hoppas vi ses snart –  
i luften eller till havs.

JOHNNy NiLSEN
VD, ViNG SVERiGE AB
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London 
mest poppis…

Under den gångna hös-
ten har det varit cityfeber 
hos ving. Försäljningen 
av cityresor har ökat 
rejält, men en sak förblir 
oförändrad: london är 
den mest populära de-
stinationen. Tätt följd av 
övriga ”Big 5”-denstina-
tioner: Barcelona, Paris, 
rom och new York. 

…men 
Budapest 
ökar mest

intresset för resor till Budapest har ökat 
explosionsartat den senaste tiden. 
i höstas fördubblades antalet bokningar 
till staden jämfört med förra året vid 
samma period. En annan raket är 
istanbul, som ökat med 96 procent.  

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

alla är 

fotografer
det finns många skäl att titta på den 
fantastiska tv-serien Alla är fotografer 
på svT, och snart finns det ytterligare 
ett. det ryktas nämligen att ett avsnitt 
i den kommande säsongen har spelats 
in på ett av våra absoluta favorithotell, 
sunprime Miramare Beach på rhodos. 
så håll utkik i vårens tv-tablåer…

så mycket har kombina-
tionsresor ökat i popula-
ritet det senaste året. det 
populäraste stället att 
kombinera flera resmål 
med varandra är i Thai-
land, men den enskilt mest 
bokade kombinationen 
i vings program är Kubas 
huvudstad Havanna 
+ badorten varadero. 
Återstår att se om den 
nylanserade kombinatio-
nen istanbul + turkiska syd-
kusten förmår att peta ner 
Kuba från förstaplatsen…

80%  

New Yorks 
bästa burgare

det är många saker man ska hinna med när 
man besöker new York. Att äta hamburgare 
är definitivt en av dem. För att underlätta va-
let av restaurang har vår citykorrespondent i 
new York, Mia gahne, listat sina 10 favoriter. 
ännu fler av hennes ypperliga tips hittar du 
på ving.se/cityguider.

1. the spotted pig
Tioårig klassiker i new York. Kolgrillade burgare 
med roquefort-ost som serveras med god pommes 
frites med rosmarin och vitlök (314 W 11th Street)

2. Jg melon 
grym burgare som pendlar mellan fantastisk 
och jättegod. (1291 3rd Avenue) 

3. CherChe midi 
The Prime rib Burger – cool och omsorgsfullt fram-
tagen burgare med härlig sötma. (282 Bowery)

4. shake sChaCk
Milslånga köer, men originalburgaren shake stack 
är värd att vänta på, liksom den härligt rökiga 
smoke shack-burgaren. (Madison Square Park m.fl.)

5. great Jones Café 
Maffig och vällagad burgare i storlek större. 
(54 Great Jones Street) 

6. Corner bistro
Har med åren halkat ner från sin position som stans 
givna etta, men här serveras fortfarande mycket 
goda burgare i all sin enkelhet. (331 W 4th Street)

7. umami burger 
Burgare med extra allt. Kedja från Kalifornien 
som tagit Manhattan med storm. 
(432 Avenue of the Americas)

8. Whitman’s
The Juicy lucy är precis så saftig som det låter. 
(406 E 9th Street)

9. the breslin
serverar den i särklass godaste lammburgaren 
i new York. (16 W 29th Street)

10. the little oWl 
Bacon-cheese-bonanza. (90 Bedford Street) 
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T e x T :  j a n  g r a d v a l l

F o T o :  j a n  g r a d v a l l ,  v i n g s  b i l d a r k i v  &  i s t o c k

new 
york
med barn

jan gradvall
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j a n g r a dva l l  är en av våra 
mest hyllade kulturjournalister 
och sveriges ”go-to guy” när det 
gäller populärkultur. Han skriver 
regelbundet i bl.a. di Weekend, 
dagens nyheter och Café. För 
vings värld skriver han nu om 
barnens new York.
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a tt komma till New York är 
som att trycka på reload 
på det slumrande barna-
sinnet. Vardagens vuxen-

filter försvinner, allt känns wow igen. 
Med stora ögon går man runt på Man-
hattan och försöker ta in allt det spän-
nande och sagoskimrande. Precis som 
när man var liten vill man aldrig gå och 
lägga sig. ”I want to wake up in a city 
that never sleeps”.

d e t  ä r  s o m  i  Tom Hanks-filmen ”Big”. 
I New York förvandlas man till ett barn 
i en vuxens kropp. Det är därför märk-
ligt att så få insett att New York också 
är en perfekt stad även för små barn. 
Många föräldrar får för sig att det inte 
fungerar med småbarn i en bullrande 
och stökig småstad. Blir inte allt bara… 
jobbigt? Men efter att själv ha upplevt 
mina lyckligaste resor med barn till just 
New York – i alla åldrar, från blöjstadiet 
fram till nästan tonåring – så vill jag 
när jag hör sådana invändningar göra 
en Brasse och ropa: ”Fel, fel, fel, fel”. 
För det är precis tvärtom: allting som 
är grunden till en lyckad resa med barn 
blir enklare i New York. 

a t t  g å  p å  r e s t a u r a n g  med småbarn 
kan vara en mardröm. Inte i New York. 
I en stad där människor går ut och äter 

säkert tre-fyra gånger så ofta som i 
Sverige är alla hovmästare mer än vana 
vid röriga barnfamiljer. Så fort man 
satt sig ned händer det ofta att kyparen 
kommer fram och ställer fram färgkri-
tor. Sedan är det fritt fram att börja rita 
på pappersduken. Krångliga matbe-
ställningar uppfattas inte som krångliga 
i New York – alla beställer krångligt i 
New York. Det är nästan ovanligt att 
man inte vill ändra något i maträtten. 

e f t e r  a t t  h a  s c a n n a t  menyn på rätt 
flotta Café Luxembourg på Upper West 
Side insåg vi att det enda på menyn 
som skulle funka för vår då femårige 
son var pommes frites och rostat bröd 
med marmelad. När vi med viss tvekan 
beställde det så höjde servitören inte 
ens på ögonbrynen. ”Och vad vill unge 
herrn ha att dricka till det?”

d e n  b ä s t a  t i d e n  att gå ut och äta med 
barn är vid 17.00, då är det också fullt 
av barnfamiljer på alla ställen. Vid den 
tiden får man också plats även på de 
coolaste och mest fullbokade restau-
rangerna. Win win.

o m  b a r n e n  ä r  g l a d a  blir föräldrarna 
glada. Och vice versa. Alla har mött 
tredjedagsblicken från en nästan panik-
artat uttråkad förälder på ett resmål dit 

man åkt enbart för barnens skull. Till 
slut vill man begå harakiri med plast-
besticken. Men i New York kan man 
samtidigt som barnen har Byggare Bob 
i paddan själv sitta och kolla utbudet av 
konstutställningar i Time Out, smutta 
absolut perfekt Dry Martini och försöka 
tjuvlyssna på vad Amy Poehler pratar 
om två bord bort.

a t t  t a  s i g  f r a m ?  Barnvagn är tufft 
på tunnelbanan. Ingen stad i världen 
har lika barnanpassad tunnelbana 
som Stockholm. Å andra sidan finns 
det gula taxibilar precis överallt och 
det är inte särskilt dyrt. Är man två 
föräldrar går det också att bära vag-
nen nedför tunnelbanetrapporna.

t i l l  s k i l l n a d  f r å n  de flesta barnakti-
viteter i Sverige – tänk på alla gudsför-
gätna inomhuslekland med plastbollar 
och lekparker där man varit 214 gånger 
– är det också genuint roligt även för 
den vuxne att göra barnaktiviteter i 
New York. Alla platser väcker minnen 
från filmer, tv-serier och böcker. ”Var 
det inte den här trappan där Carrie satt 
i ’Sex and the city’?”

o m  m a n  g ö r  e n  u t f l y k t  för barnen 
varje dag, och är smart nog att inte 
tvinga med dem på tre timmar långa 
shoppingräder, funkar det med att 
prioritera en bra restaurang på kvällen. 
Ge och ta. Sen kan man sitta där i ett 
restaurangbås, titta ut genom fönstret 
på neonen som blänker i den regnvåta 
asfalten, höra John Coltrane spela ”My 
favourite things”, diskutera på vilken 
diner man ska äta frukost nästa morgon 
(”I morgon måste jag beställa french 
toast”) och nypa sig själv i armen av 
tacksamhet över att man valde att åka 
till den bästa storstaden i världen.

”Det är som i Tom Hanks-filmen ”Big”. 
I New York förvandlas man till ett barn 
i en vuxens kropp.”
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New Yorks bästa ställen att 
besöka med barn

fao schwarz
Amerikas äldsta leksaksbutik, 
grundad 1862. (Två bagelkast 
därifrån ligger Apples stora 
butik, en leksaksbutik för vuxna.) 
odödliggjord i filmen ”Big” där 
Tom Hanks och robert loggia 
dansar på butikens elektroniska 
golvpiano, i dag kallat ”The Big 
Piano”. Magiskt utbud på allt från 
elektroniska leksaker till gigan-
tiska mjukdjur med gorillor och 
giraffer i naturlig storlek. only 
in America. 
(767 5th Avenue)

dylan’s 
candy bar
Perfekt strategiskt belägen, ett 
par minuters promenad från 
gigantiska varuhuset Blooming-
dales. när någon i familjen fått 
blodsockerfall där inne räddar 
man eftermiddagen på detta 
veritabla varuhus fyllt av 5 000 
olika sorters godis. grundaren 
är inte Bob dylan men däremot 
dylan lauren, ralph laurens 
dotter. (1011 Third Avenue)

prospect park
inte lika stort och känt som 
Central Park men folkligare 
och roligare lekparker. Medan 
de vuxna som är med barnen 
i lekparkerna i Central Park 
mestadels är nannies så är för-
äldrarna som skjuter på gungor-
na i Prospect Park skådespelare, 
författare och musiker i rock-
band eller ser åtminstone ut 
som det. är det inte lena dun-
ham som äter glass där borta? 
(Brooklyn) 

american museum 
of natural history
Avdelningen med dinosaurier 
är mindblowing, inte minst för 
unga dinosaurieforskare. det 
är också i detta museum som 
Ben stiller jobbar som nattvakt i 
filmen ”en natt på museet”. Hela 
museet är som att man önskat att 
skollektionerna i geografi och 
biologi hade varit. vuxenbonus: 
slutscenen i filmen ”The squid 
& the whale” utspelar sig här, 
ross jobbar på museet i tidiga 
säsonger av ”vänner”, Holden 
Caulfield hänger här i Jd saling-
ers klassiska roman ”räddaren 
i nöden”, rösten till informations-
filmen om människans utveckling 
tillhör Meryl streep. (Central Park 
West vid 79:e gatan)

nathan’s famous
varmkorvarnas versailles. Un-
derbart klassiskt Brooklynställe 
i Coney island, odödliggjort av 
lou reed. närmast en hangar 
fylld av korv, korv, korv. Öppet 
samtliga dagar sedan öppning-
en 1916 – förutom den 29 oktober 
2012 då orkanen sandy tvingade 
nathan’s att stänga. inom pro-
menadavstånd ligger jättefina 
new York Acqarium, till stora 
delar förstört av sandy, men 
återigen öppet och ska 
vara färdigrenoverat 2016. 
(1310 Surf Avenue, Brooklyn)

empire state 
building
King Kong klättrade upp här. 
vem behöver ytterligare rekom-
mendation? (350 Fifth Avenue)

madison square 
garden
en av världens bästa arenor, 
det är magiskt att se en rang-
ers-match här. svenske Henke 
lundqvist är en gigant i new 
York, man får många ryggdunkar 
om man säger att man är svensk. 
(4 Pennsylvania Plaza)

forbidden planet
Många superhjältefilmer 
utspelar sig i new York, från 
”spider-Man” till ”Avengers”. 
denna affär känns som fröet till 
alltihop. ett tempel för serie-
tidningar, samlarkort (även 
japanska), byggmodeller, t-shirts. 
Kedjan Forbidden Planet finns i 
andra städer, men det är enbart 
i denna butik på Broadway som 
man kan föreställa sig spider-
Man svinga sig mellan husen 
utanför fönstren.  (832 Broadway)

central park zoo
Perfekt litet för de minsta. ett 
gäng pingviner, några sälar, en 
gammal isbjörn, inte mycket mer. 
Men inramningen är oslagbar. 
skyskraporna som reser sig vid 
bortre änden av Central Park, 
storstadspulsen från Upper east 
side. ladda upp på planet med 
den tecknade filmen ”Magdagas-
kar” som inleds här. vuxenbonus: 
lyssna på simon & garfunkels 
”At the zoo” från 1967 och tänk på 
att alla dina hjältar i new York 
någon gång varit här. (Central 
Park East) 

läs mer: ving.se/newyork
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Att Sunwing Family Resorts är 
Vings egna familjehotell känner 
du säkert till. Och att de är rena 
rama paradiset för barn är väl inte 
heller någon hemlighet. Men det 
är inte bara barnklubben, aktivi-
teterna och underhållningen som 
gjort Sunwing till en sådan succé 
bland barn familjer. En stor del 
av fram gången ligger i det sköna 
boendet, finslipat intill perfektion 
sedan 1967.

Su
n

w
in

g
 

vings eget  
familjeparadis

t e x t :  k r i S t o f e r  k e b b o n     f o t o :  v i n g S  b i l d a r k i v 
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P å  S u n w i n g  v e t  v i  hur viktigt det är att 
bo bra under semestern. Här finns allt från 
barnsäkra Happy Baby-lägenheter med 
allt som småbarnsfamiljen kan behöva,  
till lyxiga royal family eller rymliga Big 
family för stora familjer. vissa rum har  
t.o.m. direktaccess till poolen.

Tvårumslägenhet med poolaccess, Sunwing Kallithea Beach, Rhodos.

19
sidor

om sunwing
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det lilla extra
på sunwing family resorts har vi tänkt på alla små och stora 
detaljer för att du och din familj ska få en så bekväm semester 
som möjligt. vad sägs t.ex. om gratis wifi, städning minst 5 dagar 
i veckan samt handikappvänliga och rökfria lägenheter? 

Smarta lösningar, läckra  
detaljer och praktiskt  
utrustade lägenheter.

”Boendet på sunwing Har det där 
lilla extra som gör att du får en 
riktigt Bekväm semester”.

i våra royal-lägenheter ingår dux bäddmadrasser, badrockar 
till hela familjen samt städning och diskning varje dag.
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•	för dig som vill unna 
dig något extra lyxigt

•	dux bäddmadrasser, 
badrockar till hela 
familjen, städning och 
diskning varje dag

•	solstolar eller sol- 
sängar på balkongen 
eller terrassen

•	välkomstpaket

•	resortens bästa läge

•	upp till tre rum

•	upp till sex personer

royal family

Trerumslägenhet, Royal Family,  
på Sunwing Kallithea Beach, Rhodos.

eaSy travel
när du bor på 
sunwing ingår 10 kg 
extra bagagevikt, 
plastskydd till barn-
vagnen, direktbuss 
till och från flyg-
platsen samt oftast 
även incheckning 
av bagage på 
hotellet. 
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unikt – men med igenkänning
förr skulle alla sunwing se likadana ut, men idag låter vi hotel-
len skilja sig åt mer. varje nytt hotell får en individuell karaktär, 
och vi låter designen vara något som utvecklas hela tiden. 
men en sak är densamma överallt: servicen. det är servicen, 
tillsammans med andra kvalitetsfaktorer som träningsmöjlig-
heterna och rumsstandarden, som får gästerna att känna igen 
sig och återkomma gång på gång.

Sunwing Kamala Beach, Thailand.
Ovan: Nuevas Palmeras, Sunwing Resort Alcudia.
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haPPy baby-lägenheter
vill du bo extra barnvänligt kan du boka en Happy Baby- 
lägenhet. dessa är anpassade för våra yngsta gäster och deras 
föräldrar. de ligger i regel i markplan och har en inhägnad  
terrass. Barnsäng, barnstol och fällbar sulkyvagn med sufflett 
ingår. Bor du i en annan lägenhet går det bra att beställa ett 
Bambinopaket med barnsäng, barnstol och sulkyvagn.

lollo & bernie SuiteS
våra kramgoa maskotar lollo & Bernie bjuder inte bara på lek,  
bus och dans – de har sina egna rum också! Här bor du fantasifullt 
och färgglatt i barnanpassade lägenheter. i rummen finns spel,  
leksaker och ett välkomstpaket med lite godsaker. och kanske 
dyker lollo eller Bernie upp när du minst anar det?

miljövänligt
vi jobbar aktivt med 
miljöfrågor och 2003 
fick sunwing på 
rhodos miljömärk-
ningen eu ecolabel, 
som första hotell i 
europa. idag har 11 av 
13 sunwing-hotell eu 
ecolabel. 

Sunwing Alcudia Beach, Mallorca.

Bästa boendet för  
Lollo & Bernie-frälsta
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Swim out
snabbaste vägen till total familjelycka går via poolen. på alla 
sunwing finns pooler för både långa och korta ben. vill du kunna 
kliva direkt ner i poolen från din egen terrass? då ska du boka en 
lägenhet med poolaccess – swim out. välkommen till en semester- 
lyx utöver det vanliga.

bättre boende
på sunwing vet vi hur viktigt det är att bo bra under 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.

Rum 532. Tvårumslägenhet med alkov. Sunwing 
Arguineguín Seafront, Gran Canaria
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T e x T :  k r i s t o f e r  k e b b o n     F o T o :  m a t i n a  t s o g a s

alla 
barn 
älskar

vi brukar kalla 
sunwing Family resorts 

för våra egna familjeparadis. 
det är en del att leva upp till. 

Men hur kommer det sig att 
små tultande telningar trivs lika 

bra som truliga tonåringar? 
vi samlade ett gäng mellan 

3 och 13 år för att fråga vad de 
tycker är det bästa med sunwing.

sunwing

›››
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Melvin, 11 år
– det finns så mycket aktiviteter och man kan hålla koll på dem 
själv i mobilen. absolut roligast är fotbollsmatcher. Jag träffar 
nästan alltid andra kompisar från sverige också. 

Tiger, 5 år
– spökafton! och att 
äta frukost på restaurang.

lilly, 3 år
– lollo & bernies Mini land 
och att bada.

SUNWING?

vad 
är deT 
bäsTa Med

››



 vings värld # 2:2014 | 21

SUNWING?

lisa, 13 år
– Maten på la Tasca och på Fino. 
showerna. och poolerna – förstås.

ebba, 9 år
– att det finns många olika 
pooler och alla roliga shower.

oliver, 6 år
– Mini disco med lollo & bernie. 
och vattenrutschbanorna! ›››
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LoLLo & bernie
vings kramgoa maskotar 
och alla barns favoriter. 
lollo är en snäll giraff och 
bernie, den busige björnen, 
är hennes bäste vän.

mini Land
lollo & bernies Mini land 
är vings bästa barnklubb, 
och finns på alla våra 
sunwing Family resorts. 
Här finns det alltid något 
att göra för små och stora 
barn. Från morgon till kväll, 
fem till sju dagar i veckan. 
de flesta aktiviteter är 
gratis och leds av vår 
egen utbildade och skan-
dinavisktalande personal. 
i anslutning till Mini land
finns en solskyddad lekplats 
som passar bra när solen 
står som högst på himlen.

mini disco
veckans höjdpunkt för 
våra mindre gäster! 
direkt efter barnshowen 
är det dags för Mini disco. 
Flera kvällar i veckan 
glimmar det till i disco-
kulan och det blir fullt ös 
på dansgolvet. alla dans- 
och leksugna barn kan 
släppa loss på dansgolvet 
och vem vet, kanske lollo 
eller bernie tittar förbi?

LoLLo & bernies 
adventure games
skattjakt, mini-indianer, 

minipirater, cirkusdag och 
lollo eller bernies födelse-
dagskalas? eller varför inte 
spökafton eller discokväll? 
i Mini land arrangeras massor 
av spännande aktiviteter där 
barn mellan 3 och 7 år får chan-
sen att träffa nya kompisar. 

LoLLo & bernies 
after beach
Två dagar i veckan blir det 
allsång, rytmik och rörelser 
för både gamla och unga. 
kom och var med på vår 
after beach tillsammans 
med sunwings showteam 
och Mini land-gänget.

mini stars
en kväll i veckan är det bar-
nens tur att stå på scenen och 
förvandlas till stjärnor! Tillsam-
mans med showteamet är det 
repetition, kostymprovning 
och smink innan det är dags 
att kliva på scen. showtime!

barnshower 
På kvällarna kan du se sun-
wings specialskrivna barn-
shower. Möt bernies kusiner 
isidor, Tvättis och bumbum 
som har en massa bus för sig – 
när de inte retas med Farbror 
grubb förstås! efter barn-
showen är det dags för Mini 
disco – upp och hoppa!

teen idoL 
Många ungdomar mellan 
8 och 15 år tar chansen att 

ställa sig på scenen i strål-
kastarljuset med en jublande 
publik som hejar på! showtea-
met hjälper till med frisyrer och 
make up och på kvällen är det 
showtime.

teen Lounge
Teen lounge är mötes-
platsen för alla ungdomar 
som vill slippa föräldrar 
och småbarn en stund. 
Här finns spel och under-
hållning, noga utvalt för er 
som vill ta en paus från sol  
och bad. om du längtar ut 
igen och vill ha lite mer  
fysiska utmaningar kan  
du ta en pingis- eller  
biljardmatch mot dina  
nyfunna kompisar.

PLay & chat
i Play & Chat kan du spela 
Playstation 2 och 3, prova 
singstar och buzz, chatta 
med kompisar och surfa på 
nätet. Mot en liten avgift är 
det bara att boka en timme 
och köra igång.

PooLer och vatten-
rutschbanor
På sunwing Family resorts 
finns pooler för både 
långa och korta ben. allt 
från babypooler med sol-
skydd till större familje-
pooler, ofta med vatten-
rutschbanor. självklart 
finns även gratis solstolar 
och parasoller.

fino restaurant 
& griLL
en elegant och modern 
restaurang som är sober, 
men långtifrån stel. Här 
njuter du av vällagad 
mat från en internationell 
meny med både klassiska 
och nyskapande rätter. 
atmosfären är barnvänlig 
och välkomnande. 

La tasca
den populära kvarters-
krogen som har öppet för 
både lunch och middag. 
Här njuter du av vällagad 
mat från en meny som 
består av såväl lokala 
specialiteter som inter-
nationella klassiker. vill 
du hellre njuta av maten 
på din egen balkong 
eller terrass är det inga 
problem – då kan du få 
maten som take away.

buffé
För dig som bokat all inclusive 
finns vår bufférestaurang som 
serverar frukost-, lunch- och 
middagsbuffé. vissa kvällar 
kan du även prova på våra 
härliga temabufféer med 
många vegetariska alternativ. 
sist men inte minst – i lollo 
& bernies buffé äter alla barn 
under 12 år gratis (i sällskap 
med betalande vuxen)!

Sunwing
För nybörJare

Har dina barn aldrig varit på sunwing förut? då kan en liten 
guide vara på sin plats. Här är ett axplock av alla barnvänliga 
aktiviteter (och restauranger) som väntar på sunwing Family 
resorts. bara att plugga på, för att få ut maximalt av semestern!

››



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 dubbel-
försäkrad.

· Du får hjälpen direkt på plats av din reseledare.

· Försäkringen ersätter förlorade resdagar om du
 blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

· Blir du sjuk mer än halva resan ersätter försäkringen 
 dig med en ny resa.

·  Försäkringen gäller helt utan självrisk.

·  Inträffar det något i din privata bostad eller i
 din bil under resan, täcker försäkringen den 
 självrisk du får betala till ditt hem- eller 
 bilförsäkringsbolag.

·  Hyr du bil på resmålet ersätter försäkringen
 den självrisk du måste betala till uthyrnings
 bolaget om du orsakar skada på bilen.
 
Saknar du hemförsäkring hjälper vi dig att teckna en 
heltäckande försäkring.
 

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

*Det är alltid de fullständiga villkoren som gäller vid skadereglering

Varför 
reseförsäkring?

Säkerhet över alla gränser

DIN RESA ÄR VÄRDEFULL
TA INGA RISKER

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

ving_annonce.indd   1 19/06/14   11.00
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Sött  
på Sunwing

det sötaste på sunwing Family resorts är förstås alla underbara barn.  
Men på en solklar andraplats kommer de delikata desserterna.  

Här bjuder vi på recepten till några av våra populäraste efterrätter  
– inklusive den kommande nyheten ”Peach Melba 2.0”. smaklig måltid!

r e c e P t :  j o h a n  å k e r b e r g     F o t o :  p e l l e  l u n d b e r ge
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Chokladfondant med vaniljglass

(4 portioner)

• 125 g mörk choklad
• 100 g osaltat smör
• 3 ägg
• 2 äggulor 
• 0,5 dl socker
• 2 msk kakao
• 25 g mjöl 
• 4 port vaniljglass
• hallon

Gör så här:

1. smält ihop choklad och 
smör.
2. Vispa ihop ägg, äggulor 
och socker.
3. rör ner chokladsmöret i 
äggsmeten. vänd sen ner den  
siktade kakaon och vete
mjölet.

4. smöra och mjöla portions
formar ordentligt.
5. Häll upp smeten i formar 
och grädda på ca 190°c tills  
ytan på fondanterna precis 
torkat, ca 10–15 minuter.
6. stjälp upp på tallrik och 
servera med en kula glass,  
lite hallon och en stor konjak 
(bara för vuxna).

e
e
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Marängswiss all ini
(4 portioner)

• 4 chokladmaränger, brutna 
• 0,5 l vaniljglass
• 3 dl grädde, vispad med  

2 tsk vaniljsocker
• 4 bananer, bitar

• 2 dl chokladsås
• brownies, bitar
• hallon 
• hyvlad mandel, rostad

Gör så här:

1. varva alla ingredienser och 
ringla rikligt med chokladsås 
på. Toppa med browniebitar, 
hallon och hyvlad mandel.

i



 vings värld # 2:2014 | 27

Apple Burrito med vispad  
konjaks-creme fraiche

(4 portioner)

apple burrito

• 1 dl socker  
• 0,5 dl vatten
• 750 g äpple, skalat och 

grovtärnat
• 1 vaniljstång, delad
• 0,5 citron, pressad
• 1 msk maizena utblandat i 
citronsaft
• 1 tsk svartpeppar,  
nymalen 
• 1 apelsin, rivet skal
• 8–10 ark filodeg
• smör, smält
• 1 sats konjaks-creme fraiche
• myntablad
• olja att fritera i

konjaks-creme fraiche

• 1 burk creme fraiche, vispad  
• 2 msk honung
• 1 ,5 msk konjak

Gör så här:

1. Koka ihop socker och vat
ten tills det blir gyllenbrunt.
2. Lägg i 500 g äppeltärning
ar och lägg på lock, efter 5 
minuter, blanda i vaniljstång 
och citronsaft med maizena i.
3. Sjud ytterligare 5 minuter 
under lock, ta av från värme 
och blanda i resterande 
äppeltärningar, svartpeppar 
och apelsinskal. rör om och 
låt svalna.
4. Lägg ut 8 dubbelvikta 
filodegsark och fördela 
äppelsmet på dem, rulla ihop 
till avlånga ”burritos” och 
förslut med smält smör. lägg 
kallt tills de ska serveras.
5. Vid servering, hetta upp 
olja till 160°C och fritera 2–3 
rullar åt gången, ta upp och 
låt rinna av.

6. servera med den vispade 
creme fraichen och mynta
blad strödda över.
7. konjaks-creme fraiche: 
Blanda alla ingredienser och 
vispa hårt, smaka av med 
ev mer honung eller konjak, 
förvara kallt tills den ska 
serveras.

i

i
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Lemon tarte med toppig Maräng

(4 portioner)

pajskal

• 250 g vetemjöl
• 90 g florsocker
• 175 g smör 
• 1 tsk vaniljsocker 
• 1 ägg
• 1 äggula

fyllninG

• 5 dl grädde
• 9 ägg
• 400 g florsocker 
• finrivet skal från 2 citroner 
• ca 3,5 dl citronsaft, 

nypressad (5 st.)

italiensk maränG

• 300 g strösocker
• 1 dl vatten
• 150 g äggvita 
• 30 g strösocker

Gör så här:

1. Mixa ihop alla ingredienser till 
pajskalet i en matberedare.
2. lägg degen i en plastpåse och 
låt stå kallt några timmar. 
3. Kavla ut degen med lite mjöl 
och klä en pajform med löstag
bara kanter. lägg smörpapper i 
formen och fyll med gula ärter för 
att undvika att kanterna sjunker 
ihop.
4. Förgrädda pajskalet på 175°C  
i ca 10–15 min. Ta ut och låt 
svalna en aning, lyft bort ärter 
och papper.
5. fyllning: Koka ned grädden till 
hälften, ca 2 ½ dl, och låt svalna.  
vispa ihop ägg och florsocker. 

6. Blanda grädden med äggsme
ten och tillsätt citronskal och 
citronsaft.
7. Häll smeten i pajskalet (som 
helst ska vara varmt) och grädda 
i ugn, 120°C. Täck gärna formen 
med folie för att undvika att 
kakan får färg. det kan ta mellan 
20 och 40 min beroende på form 
och ugn. Fyllningen ska vara fast 
men dallra lite när man puttar 
lite på den.
8. ta ut och låt svalna i rumstem
peratur.
9. italiensk maräng: Koka 
upp sockret med vattnet till 
120–125°C.

10. Börja vispa äggvita och res
terande socker när sockerlagen  
nått 110–115°C . 
11. Häll ner den kokande socker
lagen i en tunn stråle i den  
vispade vitan (låt vispen gå på 
lägsta växeln). 
12. Vispa sen snabbt i 2–3 minuter 
och låt sedan vispen gå på läg
sta växeln tills marängen blir kall. 
då är den redo att användas.
13. spritsa eller bred marängen 
på kakan och bränn av med 
brännare alt. under grillelement i 
ugn tills marängen fått fin färg.

e
e



 vings värld # 2:2014 | 29

Peach melBa 2.0 med Mascarponevisp

(4 portioner)

• 16 persikahalvor – inkokta eller  
från burk 

• 1 sats hallonsås/hallonpuré  
(se recept till höger)

• 100 g sockerkaka
• smör
• 1 sats mascarponevisp, se nedan
• 1 påse mandelsplit, rostad 
• 1 dl hallon
• 4 kvistar myntablad

hallonsås

• 500 g frusna hallon 
• 1,25 dl socker
• 0,5 citron, pressad
• 1 vaniljstång, delad

mascarponevisp

• 1 burk mascarpone
• 1 dl grädde
• 0,5 msk vaniljsocker
•0,5 dl florsocker
• finrivet skal från 0,5 citron

Gör så här:

1. Lägg 8 persikohalvor i hälften av hal
lonsåsen och låt marinera  
några timmar så de blir fint rödfärgade.
2. Skiva sockerkakan i 8 bitar och smör
stek dem sen gyllenbrunt på  
båda sidorna.
3. lägg upp på tallrik och lägg 1 gul och  
1 röd persikohalva per sockerkaksskiva.
4. garnera sen upp med resterande 
hallonsås, mascarponevisp,  
hallonpuré, mandelsplit, hallon och  
myntablad tills du är nöjd med din  
presentation.

5. hallonsås: lägg alla ingredienser i  
en kastrull och lägg på lock.
6. Koka upp och låt sjuda under lock i 
10–15 minuter, rör om då och då.
7. ta av från värmen och sila över  
natten, spara både såsen och ”purén” 
till presentation.
8. mascarponevisp: vispa ihop alla 
ingredienser till ett fast skum.
9. Förvara kallt tills det ska serveras. 

e
e



30 | vings värld # 2:2014

11-åriga Andrea Björs från Sundsvall vann Vings tävling  
”Reseledare Junior” och fick ta med sin mamma till  

Sunwing Kallithea Beach på Rhodos för en praktikvecka.  
Här är hennes dagbok från sommarjobbet.

Min vecka som

fotboll jag & bernieMiniland

p r ao på  s u n w i n g 

Andrea Björs från sundsvall, 

berättar om sin vecka som  

”reseledare Junior”.

paint the host

Vill du också bli en ”Reseledare Junior”?  

Håll utkik på Ving.se framåt mars–april,  
då vi utlyser nästa omgång!
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/Andrea Björs

"Det här har varit superkul och jag kommer  
aldrig att glömma det. Hoppas att ni blev nöjda  
med min insats som reseledare".

Min vecka som
Dag 1
Jag mötte Hampus från Ving i 
receptionen. Det var spännande. Vi 
pratade om alla aktiviteter och sen 
gick vi runt och hälsade på alla som 
jobbade. Så att jag visste var det 
viktigaste låg och att jag skulle lära 
mig de flesta namnen. 

Kl. 13.00 gick vi och åt lunch. Det 
var revbensspjäll i någon sås – hur 
gott som helst. Efter det så gick vi 
runt lite till och sedan till fotbolls-
planen för jag skulle vara med och 
spela fotboll. Sen var dagen slut. 
Jag längtade genast till nästa dag.

dag 2
Kl. 09.30 gick vi ner till Mini Land 
för att förbereda oss till Bernies  
födelsedagsparty. Vi tog på oss 
kronor och målade oss med vatten-
färger i ansiktet så att vi såg festliga 
ut. Sedan kom barnen och man fick 
säga vad man hette, var man kom 
ifrån, hur gammal man var och vad 
man önskade sig i födelsedagspre-
sent. Sedan skulle alla gömma sig 
och när Bernie kom så ropade alla 
”överraskning!”. Den aktiviteten 
var kul.

 Sen gick jag till ”Chill Out” och 
chillade i 2 timmar. Det var skönt. 
Efter lunch förklarade kollegorna 
Alex och Anne vad ”Crazy Water 
Games” var. Sen gick vi till poolen 
och körde. Det var jätte-kul. Aqua 
Mini Disco var det nästa som stod 
på schemat. Vi gick ner i staff room 
och klädde ut oss. Vi gick till poolen 
och började dansa med barnen. 
Efter discot var min dag slut. Det 
var en kul dag. 

Dag 3
Den tredje dagen var jag ledig så 
jag och mamma låg nere vid stran-
den nästan hela dagen och badade 
och solade, det var en skön dag. På 
kvällen tog vi en taxi in till Rhodos 
Stad och åt middag på Romeo (en 
favorit-restaurang).
 

Dag 4
Första aktiviteten var i Mini Land. 
Det var skattjakt. Alla barnen fick 
välja om dom skulle vara riddare, 
fe, dvärg eller prinsessa. Sen fick 
dom ansiktsmålning och så gick vi 
runt och letade efter en skatt som 
draken tagit. Det var godis i skatt-
kistan. Det var kul. Sen skulle jag gå 
runt poolerna med Lollo & Bernie. 
Alla barnen kom fram och började 
krama Lollo & Bernie.

 När jag ätit lunch skulle jag och 
Pernille ha ”Paint The Host”. Alla 
barnen fick måla på oss. Det var 
jätte-kul för dom målade så roliga 
saker jag aldrig hade kunnat hitta 
på. Jag vet inte riktigt hur jag såg ut 
efter och det tror jag inte att jag vill 
veta heller. Sen var det ballongjakt 
så vi gömde ballonger som barnen 
fick hitta. I varje ballong var det 
pluspoäng, minuspoäng eller noll 
poäng. Det var kul. Det sista på 
dagen var fotboll.
 Dag 5
Dagen började med en frukost-fest 
i Mini Land. Alla barnen fick äta 
frukost. Sedan kom Lollo och vi 
busade, dansade och hade kul. Efter 

frukost-festen skulle jag, Gry, Lollo 
och Bernie dansa grekisk dans. 
Dansen hette zorba och det var 
säkert 200 st som ställde sig i en 
jättestor ring och började dansa. 
Det var hur kul som helst. Efter 
dansen var det dags för Face Paint. 
Vi ledare skulle ansiktsmåla bar-
nen. Det var så många som ville bli 
målade så vi fick dela ut nummer-
lappar. Alla blev jätte-fina.

Efter lunchen var det dags för 
Ultimate Waterpolo. Alla barnen 
fick spela vattenpolo mot 6 ledare. 
Och jag var i ledarnas lag. Matchen 
höll på i 30 min och ledarna vann 
med 6–2. Så det var kul att vinna 
över typ 40 barn.

Dag 6 – sista dagen
Dagen började med lite innebandy. 
Sedan var det dags för tjuv & polis. 
En tjuv hade tagit alla popcorn från 
Mini Land så alla barnen blev till 
poliser och skulle leta efter tju-
ven. Så vi gick runt på hotellet och 
letade. Till slut så somnade tjuven 
vid poolkanten och alla barnen 
skrek ”stopp i lagens namn” och då 
blev tjuven så rädd så den ramlade i 
poolen. Till slut fick vi tillbaka våra 
popcorn. Efter lunch gick jag ner till 
staff room för att byta om till Aqua 
Mini Disco. Så vi klädde ut oss och 
gick ner till barnpoolen och började 
dansa. T.ex. Lollo & Bernie-dansen, 
”huvud axlar knä och tå”, ”sutsisatsi 
satsaa” m.m. Och det var säkert 50 
barn och 50 vuxna så det var riktigt 
kul. Och det var min sista aktivitet 
för dagen och för veckan.

Andrea Björs 
dagbok
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Pigg 50-åring 
firar på Mallis

2015 är det 50 år sedan ving startade med golfresor 
och det tänkte vi fira på allra bästa sätt – med en 
jubileumsresa till Mallorca den 18-25 april. det kom-
mer att bli en tävlingsvecka där vi spelar på några 
av Mallorcas absolut bästa golfbanor och bor på 
fantastiska sunprime Waterfront i Playa de Palma. 
Med andra ord: en perfekt semester för dig som 
älskar golf! Paxa din plats på ving.se/golf.

aktuellt hos  ving

fler 

city-
destinationer
du vet väl att ving erbjuder 
resor till över 30 spännande 
storstäder, från Cannes till 
Chicago? Och nu blir det 
ännu fler! i slutet av januari 
lanserar vi fyra nya citydesti-
nationer: Hamburg, vilnius, 
Krakow och Warszawa. 

soMMarnyheter
även till sommaren presenterar vi ett par efter-
längtade nyheter. vad sägs till exempel om resor 
till charmiga sardinien? En annan nyhet är att 
vi erbjuder flexibla reslängder till Kreta. vill du 
stanna 5, 11 eller kanske 18 dagar? Bestäm själv! 
Och boka sedan på ving.se.

     3 nya resMål i 

Karibien
Karibien är drömmen för många av oss, och nu 
har vi plötsligt fått tre nya skäl att längta väster-
ut. ving har nämligen lanserat hela tre nya res-

mål i Karibien: Antigua, Barbados och st lucia. 
Packa resväskan och surfa in på ving.se för mer      

iiinformation.

ny app underlättar resan
i vings nya reseapp ”ving på resan” finns massor av praktisk 
information till semesterresan. Här finns t.ex. kartor, väder, 
sevärdheter, restaurangtips, flygtider och information 
om din bokning. reser du med vings flygbolag Thomas 
Cook Airlines kan du även beställa sittplatser på 
flyget och köpa taxfree-varor direkt från appen. 
Tanken är att det ska kännas lite som att ha med 
sig en kompis med koll i fickan. ladda ner din 
kompis på App store eller google Play.



 vings värld # 1:2015 | 33

Från Barbados till Mallorca, via Istanbul och New York. 
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.
 

l ä s M e r  på  v i n g. s e

ving bokar bordet  
världsmetropolen new York lockar 
tusentals svenskar varje år, och ett 
besök på någon riktigt schysst new 
York-restaurang står förstås högt upp 
på önskelistan. Men vart ska man gå? 
lugn, nu finns det hjälp att få! vings 
citykorrespondent i new York, Mia 
gahne, hjälper till med både restau-
rangtips och att boka bord. du hittar 
tjänsten på ving.se/cityguider. 

pt på seMestern?
är du seriös med din träning? vill du få 
professionell hjälp av en egen personlig 
tränare på semestern? då ska du styra 
kosan till Mallorca i sommar. På vuxen-
hotellet sunprime Waterfront och familje-
hotellet sunwing Alcudia Beach kommer 
det att finnas en sATs-utbildad PT som 
bara längtar efter att få igång just dig.

koMbinera 

Istanbul och 
Medelhavet
Kombinationsresor har blivit allt mer 
populära på senare tid. Uppenbarligen är 
det många som lockas av möjligheten att 
se flera resmål under en och samma semes-
ter. nu lanserar ving en ny kombination som 
varit efterfrågad länge, nämligen att kombi-
nera trendiga istanbul med sol och bad 
på den turkiska sydkusten. Kort sagt: 
det bästa av två världar! 

+

Sunwing
runt

Alla kanske inte vill träna med 
en PT, men några jogg-
ingrundor skadar ju aldrig. 
På alla våra sunwing Family 
resorts har vi tagit fram 2-4 
rekommenderade slingor, 
mellan 3 och 10 km långa. Fråga 
i receptionen eller kolla på 
hotellets informationssajt.

M i a  G a h n e ,  v i n G s 
c i t y k o r r e s p o n d e n t 
i  n e w  y o r k
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T e x T :  k r i s t o f e r  k e b b o n    

F o T o :  t o n i  P o i k e l j ä r v i  &  v i n g s  b i l d a r k i v

tio skäl att besöka
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Visst hade jag hört  mycket gott om 
Kroatien innan jag äntligen fick chansen att resa 
dit. Men det var framför allt en sak jag hade för 
ögonen – havet. Jag hade hört rykten om det kris-
tallklara vattnet, jag hade tagit del av historier från 
sagolika segelsemestrar och inte minst hade jag sett 
bilder. Herregud, vilka bilder jag hade sett! Så när 
jag till slut gjorde slag i saken och gav mig iväg på en 
resa längs den kroatiska kusten var det vattnet som 
lockade mig mest. Och det sköna landet mellan öst 
och väst levde upp till alla förväntningar. Inte nog 
med att vattnet var precis så intagande som bilder-
na antytt, jag hittade dessutom ytterligare nio skäl 
att älska Kroatien. Vi tar dem i tur och ordning.

kusten
Kroatiens Medelhavskust sträcker 
sig ungefär 60 mil, från Umag i norr 
till Dubrovnik i söder. Med alla vikar 
och utbuktningar mäter den 200 mil, 
och hela 600 mil om man räknar med 
de 1244 öarna. Att färdas längs denna 
kuststräcka är en ren njutning för den 
som uppskattar vacker natur. Det är en 
storslagen, dramatisk kust med många 
vikar och branta, grönklädda bergsslutt-
ningar som stupar rätt ner i det kristall-
klara vattnet. Om du någon gång åker 
hit, glöm för allt i världen inte att ladda 
kameran. 

Vattnet 
Du vet det där fenomenet när vattnet 
i havet är så klart att det ser ut som bå-
tarna liksom svävar i luften? Precis så 
är vattnet i Kroatien. Det är magiskt. 
Och det skapar liksom ett fysiskt sug 
efter att hoppa i. Det nästan kräver att 
man ska kasta av sig kläderna och ta ett 
dopp. Som tur är lever vattnet upp till 
de höga förväntningarna. Genomsnitts

temperaturen under sommarhalvåret 
är mellan 21 och 26 grader, och om du 
gillar att studera livet under ytan är 
sikten förstås mycket god.

öarna
Kroatien är bokstavligen ”de tusen 
öarnas land”, och dessa öar utgör prick-
en över i:et på den fantastiska kusten. 
För inbitna öluffare är detta ett paradis 
utan slut. När jag tillbringar några 
dagar på Hvar, en av de större öarna 
i den kroatiska arkipelagen, har den 
annars så typiska lavendeln blommat 
över. Men det vore dumt att klaga. 
Bergssluttningarna är vackert gröna, 
vattnet är varmt och minst lika klart 
som på resten av kusten. Och det är lätt 
att ta sig med taxibåt till någon av de 
mindre, närliggande öarna. Jag väljer 
att utforska Jerolim, och upptäcker 
snabbt att just denna ö är populär 
bland nudister. Men det gör inget, det 
är enkelt att hitta en egen badklippa för 
sitt efterlängtade rendez-vous med det 
förföriska vattnet. 

städerna 
Den första staden jag besöker är 

d u b r o v n i k , Kroatiens kanske mest 
kända stad och ett av de populäraste 
resmålen i landet. Jag faller pladask. 
Här finns havet, historien och inte 
minst arkitekturen. Att vandra om-
kring i Dubrovniks gamla stad är som 
att befinna sig i en saga. S:t Johannes-
fästningen, Sponzapalatset, Rektors-
palatset, Franciskanklostret, Domini-
kanklostret, Onofrio-fontänen, den två 
kilometer långa ringmuren… Här finns 
byggnader och miljöer som räcker till 
många säsonger av Game of Thrones 
(den populära tv-serien spelades delvis 
in här). Inte heller är den gamla stads-
miljön förstörd av krimskramsförsäl-
jare. Trots de många turisterna känns 
Dubrovnik rent och oförstört. 
Och det är svårt att tro att det föll 
2 000 bomber över staden under kriget 
i början av 1990-talet. Med hjälp av EU 
och UNESCO har staden restaurerats 
varsamt och stilfullt. Här finns gott 
om caféer, barer och restauranger och 
ett och annat jazzband som använder 
gator och torg som scen. Men kanske 
framträder stadens skönhet allra bäst 
när man tar linbanan upp till bergstopp-
en och på avstånd ser stadens vackra 
läge på en udde i det knallblå havet. Att 
invånarna själva trivs bra går inte att ta 
miste på; alla vill stanna i Dubrovnik. De 
flesta människor jag möter är födda och 
uppvuxna här, och när jag frågar vart de 
reser på semester förstår de inte frågan. 
Allt finns ju här?

i  s P l i t  är historien lika påtaglig som i 
Dubrovnik, och då främst i den gamla 
stadskärnan. Bakom strandpromenaden 
Riva ligger det som en gång i tiden var 
ett palats för den romerske kejsaren 
Diocletianus. Det är ett av de mest väl-
bevarade romerska palatsen och utgör 
en stor del av Splits centrum. Precis som 
i Dubrovnik är den gamla stadskärnan 
högst levande utan att vara förstörd av 
kommers och turism, mycket tack vare 
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hvar stad dubrovnik
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UNESCO-skyddet. Och även här har det 
spelats in scener till den omåttligt popu-
lära tv-serien Game of Thrones. 

r e s e r  m a n  t i l l  halvön Istrien med flyg 
hamnar man troligtvis i P u l a , som är 
regionens största stad. Staden är mest 
känd för sin Colosseum-liknande amfi-
teater, som är världens sjätte största 
och en av de mest välbevarade. Som i så 
många andra kroatiska städer slås man 
av det historiska arvet och arkitektu-
ren. Det är inte ovanligt att man i ett 
och samma kvarter kan se landets olika 
historiska epoker representerade i arki-
tekturen: romarriket, venetianska 
republiken, Mussolinis fascistiska Ita-
lien och Titos kommunistiska Jugosla-
vien. Det är faktiskt en ganska fascine-
rande historielektion.

ä v e n  P å  ö n  H v a r  finns städer, om än 
betydligt mindre. Den största heter 
praktiskt nog också H v a r , och är ganska 
bedårande. Det mesta kretsar kring 
hamnen, där massor av lyxyachter, far-
tyg och mindre båtar kommer och går, 
som ett ständigt pågående skådespel för 
de café- och restaurangbesökare som 
frekventerar hamnens många uteser-
veringar. Strax intill hamnen ligger 
piazzan, som i folkmun kallas ”vardags-
rummet” eftersom det är här lokalbe-
folkningen umgås. Klientelet ändras 
dock under dagen – på morgonen är 
det mest gamla damer som dricker 
kaffe, framåt elva vaknar konstnärerna. 
Och så vidare. Promenerar man en bit, 
förbi de vackra vita husfasaderna, leder 
strandpromenaden bort till badklippor 
och grusstränder i såväl väster som i ös-
ter. I kvarteren runt piazzan finns små 
mysiga gränder med barer, restauranger 
och boutiquer. På kvällen ökar sorlet 
och musiken i intensitet; det råder inte 
någon brist på barer, restauranger och 
diskotek.

s t ä d e r n a  i  i s t r i e n  är värda ett kapitel 
för sig. Det finns över 100 befästa byar 
och städer i Istrien, som alla byggts 
uppe på höjder med försvarsmurar runt 

omkring sig. Under mina dagar i Istrien 
besöker jag bland annat tre av dessa: 
den vackra medeltidsstaden m o t o v u n , 
konstnärsfästet g r o z n j a n  och så lilla 
b u z e t s , känt för sina tryfflar. Jag besö-
ker också den undersköna kuststaden 
r o v i n j , som ursprungligen var en ö, men 
som nu sitter ihop med fastlandet som 
en halvö. Det är svårt, för att inte säga 
omöjligt, att rangordna Istriens städer 
men frågan är om inte detta är halvöns 
vackraste stad. 

historien
Kroatiens strategiska läge, som en 
korsväg både mellan såväl öst och väst 
som nord och syd, har gett landet en 
händelserik och delvis våldsam historia. 
Säkert jobbigt för dem som var med då 
det begav sig, men ganska fascinerande 
för en besökare idag. Här finns spår 
från antikens greker, men framför allt 
romerska lämningar som Diocletianus 
palats i Split och amfiteatern i Pula. När 
romarriket så småningom gick under 
tog bysantinska erövrare över, följt 
av venetianare, österrikare, ungrare, 
italienare... Och alla har lämnat sina 
bidrag till den kroatiska kulturen. 
Under 1990-talet genomgick Kroatien 
en utveckling utan motstycke i Europa. 
Från kommunismens kollaps, genom ett 
inbördeskrig och slutligen till nationellt 
oberoende och relativ stabilitet – allt 
inom loppet av fem år. Idag har turister-
na hittat tillbaka till Kroatien och man 
ser inte så många spår av kriget, den 
enda turistort som egentligen påverka-
des var Dubrovnik.

arkitekturen
Kroatiens arkitektur är lika intressant 
som dess historia, och naturligtvis tätt 
sammankopplad med densamma. De 
olika perioderna i landets historia syns 
tydligt i arkitekturen. I det gamla palats-
området som utgör Splits gamla stad 
är husen en blandning av alla årgångar 
från 200-tal till 1900-tal. Och på vissa 
håll kan man få en historielektion bara 

genom att studera ett hus eller kvarter. I 
Pula ser jag flera exempel där nästan alla 
historiska perioder ryms i en och sam-
ma byggnad – romerska palats, veneti-
ansk gotik, österrikisk jugend, Mussoli-
nis modernism, Titos öststatsarkitektur 
från den jugoslaviska perioden... 

Människorna
Jag ogillar egentligen att generalisera, 
men kroaterna tycks onekligen vara 
extremt vänliga. Alla jag möter är myck-
et tillmötesgående och när jag vid ett 
tillfälle drabbas av ett plötsligt regn på 
en uteservering dröjer det inte många 
sekunder förrän personalen kommer 
springande med gratis regnponchos. 
Dessutom ber de om ursäkt för vädret 
och drar helt oombedda av 10 procent 
på notan. Som svensk häpnar man – 
det var ju bara några regndroppar! En 
annan gång, när jag ska köpa tandkräm 
i en liten närbutik, undrar kassörskan 
försynt om jag inte hellre vill ha ett lo-
kalt märke som bara kostar en fjärdedel 
av priset. Att lura turister är uppenbar-
ligen inget man ägnar sig åt här.

Maten
Den kroatiska maten är mycket varie-
rande. Det centraleuropeiska köket 
dominerar inlandet, fisk och skaldjur 
är vanligt vid kusterna och de italienska 
influenserna märks tydligast i norr. 
Restauranger och ”konobas” (taver-
nor) finns överallt, och den relativt 
låga prisnivån gör att man garanterat 
får valuta för pengarna. Resans största 
kulinariska upplevelser får jag i Istrien, 
Kroatiens svar på Toscana. Redan under 
den första förmiddagen får jag vara med 
om en tryffelprovning. Den vita tryffeln, 
”skogens vita guld”, är mest exklusiv och 
kan betinga ett kilopris på upp till 5000 
euro. Tryffeln, såväl svart som vit, dyker 
sedan upp på flera restaurangbesök i 
Istriens inland. Gastronomi är nämli-
gen en stor del av livet i det som brukar 
kallas ”det gröna Istrien” (”det blåa 
Istrien” är kusten). De kulinariska 
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l ä s m e r  På :  v i n g. s e / k r oat i e n

fa k ta

f l y g t i d :  Ca 2–3 h.
t i d:  ingen tidsskillnad
va lu ta :  Kuna (HrK).
s ä s o n g:  Charter:
maj–sept och reguljär-
flyg med ving april–nov.

s å  å k e r  d u  H i t

i l l u s T r a T i o n :  s a r a  k e b b o n

k l i m at  (avser split) 
 april maj juni juli aug sepT oKT  nov deC

 18 23 27 30 30 26 20 15 12

 11 16 19 22 22 19 14 10 7

 14 17 21 23 24 22 19 16 14

kroatien

upplevelserna fortsätter sedan med 
grappaprovning i Buzets, femrätters 
tryffellunch i Motuvun, olivoljeprov-
ning hos familjen Ipsa i Livade, vin-
provning på vingården Stancija Meneg-
hetti… Ja, ni fattar. Gillar man livets 
goda är Istrien ett bra ställe. 

gaMe of thrones
Trots att jag själv inte följt tv-serien 
Game of Thrones så är det svårt att 
inte drabbas av hajpen kring den 
populära tv-serien. Jag får lära mig 
att Dubrovnik är inspelningsplatsen 
för det som i tv-serien kallas ”King’s 
Landing” och Split för såväl ”Meereen” 
som ”Braavos”. Faktum är att jag flera 
gånger under min resa lyckas missa 
inspelningarna med en hårsmån. När 
jag lämnar Dubrovnik får jag höra att 
filmteamet förväntas anlända nästa dag. 
När jag kommer till Split har de precis 
packat ihop och dragit vidare.

istrien
Vill du ta den närmaste vägen till 
Medelhavet är det i Istrien du ham-
nar. Men Istrien är också böljande 
gröna landskap med vin- och olivod-
lingar, bergstoppar med romantiska 
medeltidsstäder, konstgallerier och 
restauranger som gör små underverk 
med tryffel. Det här är Kroatiens svar 
på Toscana och ett underbart område 
att resa runt i. Ska du bara besöka en 
plats i Istrien ska du åka till Rovinj. Och 
Motovun, förstås... Groznjan får du inte 
heller missa. Och så Pula, såklart. Äh, 
det är bara att erkänna – ett besök 
i Istrien måste få ta lite tid. Du kommer 
inte ångra dig. Istriens symbol är en 
get, till hälften grön och till hälften blå. 
Den symboliserar det gröna Istrien 
(inlandet) och det blå Istrien (kusten). 
Och där någonstans finns tjusningen 
med Istrien. Man kan besöka de mest 
storslagna landskap med grönskande 
dalar och sagolika bergsbyar, men man 
har aldrig särskilt långt till kusten och 
det kristallklara vattnet. 

Hoppsan, nu var jag där igen. I vattnet. 

Motovun, istrien

till brela, baska voda, Makarska, Gradac, split, 
hvar och Jelsa har vi charterresor maj-sept från 
arlanda, göteborg, malmö, jönköping, Karlstad, 
norrköping, Örebro och växjö. du kan även resa till 
dessa resmål samt till Poggora, tucepi och trogir 
med reguljärflyg, med valfri avresedag och reslängd, 
under perioden april-nov. till Porec, opatija, vrsar, 
rovinj,  dubrovnik och Cavtat kan du resa med vings 
reguljära paketresor. 
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stanCiJa MeneGhetti vin oCh olivProvninG, istrien

natura tartufi tryffelProvninG, buzet, istrien



Samla familjens vaccinationer  
på ett säkert ställe
  Full koll på vem som är vaccinerad mot vad

  Påminnelser om när nästa dos ska tas

  Råd om vilka vaccin ni bör ta inför resan

  Hitta närmaste vaccinationsklinik

  Alltid tillgänglig direkt i mobilen
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Vaccinkortet är gratis och finns att ladda ned till både iPhone och Android
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Carina Modin oCh 
Eva LEvin,  vings 
korrar i  PaLMa.
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1
2

El PEñón 
Under en promenad längs 
havet går det inte att motstå 
frestelsen att slå sig ner vid 
någon av de många barer och 
restauranger som ligger här, 
för något ät- eller drickbart. 
som t.ex. tapas på El Peñon 
precis utanför Ciudad Jardin.
Carrer Illa de Samos.

BunkEr’s
Att boka bord är ett 
måste till denna lilla 
restaurang i fashionabla 
området santa Catalina. 
Här serveras kreativa 
och smakrika maträtter.
Carrer Soler esq. 
Carrer Pursiana.

4
3

5

DEsigual
spanskt mode 
i sprakande och 
glada färger hittar 
man i desigual-
butikerna.
Sant Miquel 12,
Sindicat, 9,
Av. Jaume III.

Mallorca 
DElicatEssEn 
Olivolja, oliver, korv-
ar, ostar, pastejer,
mandlar, etc. från 
Mallorca… att ta med 
hem till sig själv, eller 
varför inte ge bort 
i present. Plaça del 
Marquès del Palmer 7.

sto. cristo
Ett bageri som funnits 
i många år. Prova det 
mallorkinska bakverket 
ensaimada, som wiener-
brödsbulle, med eller 
utan fyllning.
Carrer Paraires, 2.
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6

7

9
8

s’avarca DE 
MEnorca
Favoritsandalerna, 
som är ett måste för 
varma sommardagar. 
Kallas ”menorquinas” 
eller ”avarcas”. 
Ursprungligen från 
grannön Menorca.
Carrer Sant Domingo 14.

WEylEr 
En underbar liten 
Cocktailbar att åter-
hämta krafterna på 
under shoppingturen. 
Här serveras dessutom 
milkshakes, smoothies 
och lättare maträtter.
Plaça Weyler.

MErcaDo olivar
det är en fröjd att be-
söka någon av salu-
hallarna i Palma och 
bara insupa lukten, 
färgerna och den liv-
liga atmosfären. Passa 
på att köpa med dig 
färsk fisk, kött, bröd, 
frukt och grönt.
Plaça de l´Olivar 4.

BoDEga
la raMBla
Populär och klassisk 
restaurang med 
jättegod, typisk 
spansk mat.
La Rambla, 15.

FlEr tiPs På: ving.sE/cityguiDEr
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thassos

Glöm allt som har med massturism  
och över fyllda stränder att Göra  
– thassos skickar diG till baka i tiden,  
till det äkta Genuina Grekland.  

T e x T :  m a r i a  a r t i n     F o T o :  v i n g s  b i l d a r k i v 
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F ylld av förväntan stiger jag i land i Limenas hamn och 
ser mig nöjt omkring. Luften är varm och solen vär-
mer mina bara axlar. Det känns som när jag som barn 
för första gången besökte det oexploaterade Kreta, 

men ändå annorlunda. Thassos är en idyllisk, grön och frodig  
ö i jäm förelse med Kreta, som sedan länge varit en favorit 
bland oss nordbor och nästan är tjugo gånger så stor som 
Thassos. Jag är greklandsfrälst sedan många år tillbaka och har 
genom åren hunnit besöka ett otal av öarna. Därför njuter jag 
i stora drag när jag kan slå mig ner på Mesogeios Taverna där 
fårosten och oliverna smakar precis som de gjorde förr. Som 
jag har längtat tillbaka till det här genuina, gamla Grekland.

l i m e n a s  h a m n  l i g g e r  i Thassos stad, som trots att den är öns 
största stad är väldigt liten och pittoresk. Staden smyckas 
av en amfiteater och mysiga kullerstensgränder med lokala 
tavernor och souvenirbutiker, som säljer allt från inlagda 
oliver i honungslag till traditionellt pressad olivolja. Bara  
ett par kilometer härifrån ligger Makryammos, en idyllisk 
plats vars stränder utan tvekan kan jämföras med stränder-
na i Karibien. 

J a g  r e s e r  v i d a r e  till omtalade Golden Beach, som ligger i en 
liten bukt på östkusten. Där jag möts av hänförande natur och 
azurblått hav. Det är nästan obeskrivligt vackert. Den glitt-

Aliki beAch
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rande sandstranden kantas av små inbjudande tavernor på rad. 
Min favorit är Krambousa, där fisken är dagsfärsk och all mat 
lagas från grunden. Vill du ha en äkta gourmetupplevelse ska du 
beställa bogiourtsi, som uttalas bojortsii och består av 4–5 olika 
grekiska ostar ugnsbakade i lerform, till förrätt och Krambousas 
fantastiskt goda fisksoppa till varmrätt. Googlar du orden genu-
ina Grekland skulle träffarna mycket väl kunna handla om den 
här läckra lilla badorten. Därför känns det föga förvånande att 
många greker väljer att spendera sin semester på Golden Beach.

d a g e n  d ä r p å  F o r t s ä t t e r  jag min upptäcktsfärd och kör  
söderut till Limenaria och Potos, där öns bästa nattliv finns. 

Vings FAmily gArden-hotell AlexAndrA beAch.

strAnden Vid AlexAndrA beAch.
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d e t  h ä r  v i s s t e  d u  
i n t e  o m  t h a s s o s

1.206
Thassos högsta berg Mount ipsarion  
möter hela 1.206 meter över havet.

marmorbrytning är en av öns största  
inkomstkällor sedan många hundra år  
till baka. Thassisk marmor kan du bland  
annat se på flygplatsen i Barcelona  
och i Mecka.

60 minuter
det tar inte mer än en timme att köra 
från öns norra sida till den södra.

15.000
Under högsäsong bor det ca 15.000  
invånare på ön, lika många som det  
bor i norrtälje.

Här trängs barer och nattklubbar med restauranger på den 
trevliga strandpromenaden. Gillar du goda drinkar och 
loungebarer som jag, kommer du att älska Potos.  

i  p o t o s  F i n n s  o c k s å  Vings Family Garden-hotell Alexandra 
Beach, som kanske är öns bästa familjehotell. Alexandra  
Beach erbjuder inte bara ett attraktivt läge direkt vid stran-
den, utan här finns också allt ifrån en organisk trädgård till  
en utomordentligt välutrustad spaavdelning och självklart 
mycket lek för de små. Är du barnfri som jag, rekommenderar 
jag istället något av våra vuxenhotell i Skala Rachoni. Här 
finns alla förutsättningar för en lugn och skön semester.  

På stranden i Skala Rachoni kan du ostört ligga och läsa eller 
njuta av en iskall öl, utan en granne i sikte.

d e t  F i n n s  m å n g a  s k ä l  att resa till Thassos. Här är priserna 
generellt lägre än på andra grekiska öar. En förrätt, varm-
rätt och en öl kostar inte mer än 15 euro per person, och 
maten är riktigt god. Under resan får jag inte ett överlagat 
souvlakispett, istället njuter jag av både moussaka och 
gjouvetsi och annat gott. Men det är inte bara maten som är 
bra här, sandstränderna och gästvänligheten lockar minst 
lika mycket.

hotellet louloudis Fresh i skAlA rAchoni  
pAssAr brA För VuxnA som reser utAn bArn.
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l ä s m e r  på :  v i n g. s e / t h a s s o s

i l l U s T r a T i o n :  s a r a  k e b b o n

thassos

t h a s s o s  s t a d : 
liten och mysig stad med 
många sköna platser att 
utforska för dig som gillar 
kultur och historia. det 
finns även ett par stränder 
nära hamnen. Missa inte 
restaurangen simi som 
serverar dagsfärsk fisk och 
skaldjur. solnedgången vid 
stadens nordligaste punkt 
Karnagio Café, går inte 
heller av för hackor. 

g o l d e n  b e a c h : 
grekernas egen semester-
favorit. golden Beach är 

en liten och lugn badort. 
Här finns Thassos längsta 
strand mellan byarna skala 
Potamia och skala Pana-
gia. strandpromenaden 
kantas av restauranger och 
tavernor. 

s k a l a  r a c h o n i :  
Pittoresk liten by på 
västkusten, som passar 
dig som gillar att njuta 
av nuet i en avslappnad 
atmosfär och ligga ostört 
på stranden. i romantiska 
skala rachoni har ving två 
hotell för vuxna. 

l i m e n a r i a :  ligger på 
den södra sidan av ön och 
är Thassos näst största 
stad. Här är stranden flera 
kilo meter lång och perfekt 
för dig som gillar att 
snorkla. 

p o t o s :  är granne med 
limenaria. Här hittar du 
både öns bästa nattliv och 
bästa familjehotell. Potos 
är ett resmål som ständigt 
ökar i populäritet tack vare 
sina fina sandstränder, 
hotell och nöjen.

Fa k ta

F l y g t i d :  3–4 timmar.

t i d s s k i l l n a d:  svensk tid + 1 timme

va lu ta :  euro (eUr). Uttagsautomater finns i Potos.

s ä s o n g:  Maj–september.

mArble beAch utAnFör thAssos stAd
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– Jag ska till las Palmas på 
gran Canaria. Jag åker på 
annandag jul och är borta i tre 
veckor. Jag har varit där flera 
gånger tidigare, och jag brukar 
återvända till samma ställe.

elisAbeth, stockholm
Vingbutiken i stockholm, kl. 10.40

hAnnA, FArstA
Vingbutiken i stockholm, kl. 09.55 

– Jag har precis bokat en resa till 
istanbul, jag åker på tisdag. det 
finns så mycket att se och göra 
där. Historia, museer, maten… 
det blir en kort resa denna gång, 
men jag planerar en längre resa 
efter jul, till Colorado. 

– Jag ska åka till Teneriffa! 
där ska jag bada i poolen. 

det är första gången  
jag åker dit. 

AmAni, 4 år
ArlAndA terminAl 5, kl. 06.55 

sVen och ullA, södertälje
ArlAndA terminAl 5, kl. 07.10 

Vart är vi  
på väg

– vi ska till Playa de las améri-
cas på Teneriffa. det är nog 
sjunde eller åttonde gången vi 
reser till Teneriffa. vi har bott på 
olika hotell men alltid i samma 
område.

thAssos stAd



    Hello 
Dubai
Välkommen till morgondagens huvudstad. 
Flyg med Emirates till Dubai och anslut till 
över 140 destinationer världen över.

Bli medlem i Emirates Skywards och öppna upp en värld av förmåner. Besök emirates.se

Koppla av med närmare 1 800 kanaler av underhållning  Njut av utsökt gourmetmat

Hello Tomorrow
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fräscht på

Cypern 
det putsas och fejas för 
fullt på sunwing sandy 
Bay på Cypern, och 
lagom till sommaren 
kommer alla lägenheter 
vara nyrenoverade. 
dessutom har de ack 
så eftertraktade lägen-
heterna med pool-
access blivit fler! Först 
till kvarn…

nya 
sunprime i sommar
sunprime Hotels är vings populära hotell för dig som reser utan 
barn. i sommar öppnar vi ytterligare två, nummer 13 och 14 i ord-
ningen. det ena, sunprime Monsuau, ligger i Cala d’Or på Mallorca 
och det andra, sunprime C-lounge, i turkiska Alanya.

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.

high-tech

till havs
i november ger sig det spektakulära kryssningsfartyget Quantum of the seas ut på sin jung-
fruseglats över Atlanten. världens mest högteknologiska fartyg kan bland annat stoltsera 
med en robotbar, där gästerna kan beställa drinkar digitalt och där förfriskningarna sedan 
serveras av robotarmar. vidare finns virtuella fönster i alla insideshytter, där den verkliga 
havsutsikten visas i realtid på lEd-skärmar. när man tröttnat på utsikten, virtuell eller 
verklig, finns det gott om andra aktiviteter att ägna sig åt. vad sägs till exempel om en 
egen uppsättning av musikalen Mamma Mia? läs mer på ving.se/kryssningar.

tio tips för dig 
som inte vill trängas

Tillhör du dem som vill vara ifred på semestern? 
letar du efter genuina, unika eller kanske lite lyx-
igare hotell, långt från de vanliga turiststråken? 
Här är våra tio favoriter just nu. Fler hittar du på 
ving.se/gomstallen.

1. Alila Ubud, Ubud
2. denis island, denis island
3. Banyan Tree Al Wadi, ras Al Khaimah
4. novotel lombok, lombok
5. Tween Waters inn, sanibel/Captiva island
6. six senses ninh van Bay, nha Trang
7. Christopher, st Barth
8. Constance Moofushi, Maldiverna
9. Alila diwa, goa
10. Beyond resort, Khao lak

Sunprime monSuau  (bilden är en illustration och kan komma att ändras).
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”här i Madrid är livet helt
enkelt lite Mer soM Man 
vill att det ska vara.”

Bobo karlsson har tidigare 
medverkat i vings värld med 
”älskade lissabon”, ”Miami 
mambo”, ”Berlins revansch”, 
”storstad med bad”, och nyli-
gen med ”inte lätt att vara kär  
i Paris”. hans senaste bok 
Urban safari.2 utkom i slutet 
av april 2014 som pocket 
(norstedts). hans förra bok 
Urban safari kom senast som 
pocket 2011.

b o b o  k a r l s s o n
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F å  s t ä d e r  t a r  u t  s v ä n g a r n a  s o m  m a d r i d .  Ytterligheterna 
finns inom det mesta, inte minst klimatet. När Madrid dall-
rar av hetta en sommareftermiddag, då ”luktar det sol” säger 
somliga, det finns en ”doft av eld” som fyller luften. Många 
flyr, väljer havet istället för att grillas i ”ugnen” eller ”stek-
pannan”, som staden ibland kallas, när temperaturen oavbru-
tet stiger och luften stelnar. Men i nästa stund hackar man 
tänder under täcket redan tidig sommarkväll. Hemingway har 
beskrivit dramatiska snöstormar under junidagar. 

Den som dras till en stads puls och extremer finner sig 
snabbt till rätta. För en storstadsfanatiker kan det vara både 
befriande och förföriskt med Madridbornas åsikt att ”lands-
bygden bara är en plats fylld av ostekta kycklingar”. När kyck-
lingar börjar springa runt på marken – istället för att hålla 
sig på tallrikarna – då är det så att säga dags att vända och åka 
tillbaka in till stan igen. 

Madrid vibrerar av ett slags otålig kollektiv längtan efter 
njutning, glädje. Det är som om man i varje stund måste gri-
pas av eufori – kanske bara över en kopp kaffe, på en prome-

nad, i ett samtal, vid en måltid. Man höjer också rösten mer 
än i andra städer, fast i positiv bemärkelse. Man vill ju bara 
dela med sig av sina underbara och viktiga åsikter och infall. 
I Madrid dras jag automatiskt till de mest högljudda barerna. 
Det är där spännande människor språkar vilt, umgås, gestiku-
lerar, gillar varandra, gärna bjuder in främlingar. I en annan 
stad kan samma våldsamma sorl avskräcka, ge sken av att 
något obehagligt är i görningen, och jag styr snabbt om mina 
steg mot en dörr med ett fegare och säkrare mummel.

d e t  s o m  s k i l j e r  m a d r i d  från många andra storstäder är att 
folk ofta unnar sig lyxen att bestämma sig i sista minuten. 
Därför har Madrid mer rörelse, mer spontanitet. Detta 
skruvade tempo tar sig ibland komiska uttryck. Varför sitta 
kvar rakt igenom hela middagen på en krog, om det inte är 
tillräckligt gott eller kul? Varför inte istället inta desserten 
på ett annat ställe, eller rentav resa sig upp mitt i varmrät-
ten – ju fler ställen under en kväll, desto roligare! Jag har 
aldrig varit med om att så många reser sig upp och går från 

t e x t :  b o b o  k a r l s s o n     F o t o :  a n n a  h a g b e r g ,  v i n g s  b i l d a r k i v  &  i s t o c k 

madr i d
m e r  e n e r g i F i n n s  i n t e
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filmer de inte gillar som i Madrid. En fullsatt biograf kan ha 
halv salong redan efter en halvtimme, om filmen inte roar, 
inte kittlar, inte retar, inte skrämmer, inte fascinerar. Jag har 
till och med sett listor i tidningar med rubrikerna: ”Filmerna 
vi just nu blir kvar till slutet på” och ”Böckerna vi läser rakt 
igenom och varje sida”. På det sättet hinner man kanske med 
fem-sex-sju ställen per kväll. Pratar med flera, flörtar med fle-
ra, upplever mera, fylls av information. Det var så Madrid inte 
bara kom ikapp, utan även drog förbi alla andra städer – med 
hjälp av medelklassens och borgerskapets rastlösa charm.

ä r  d e t  s å  k o n s t i g t  att man faller pladask för en stad där det 
anses fint att slumra in en stund mitt på dagen? För att sedan 
kunna komma igen under eftermiddagen och kvällen, fylld av 
ny energi. Och om man nu inte väljer att sova så kanske man 
istället ägnar sig åt en tretimmarslunch med mycket gott vin. 
Ack så förbjudet i många länder. Madridborna dricker än idag 
betydligt mer vin än vad parisare och romare gör, eller snarare 
en gång gjorde. Inte bra för dem själva, muttrar förstås någon 
vän av ordning. Men inte så dumt för somliga av oss tillfälli-
ga besökare, som vill omges av stödjande blickar istället för 
förakt. Och även om man idag har sundare vanor och viktigare 
saker för sig så äter man åtminstone en sen långlunch, istället 
för detta eviga omänskliga flåsande runt tolvslaget. 

Jag är på plats igen, denna gång uppe med tuppen och slip-
per hamna i tomma lokaler för att jag inte ställt om min kropp 
till Madrids rytm. Alla som i ottan kanske bara slängt i sig en 
slät kopp, ack så praktiskt, är nu ute en kort sväng från arbets-
platserna vid tiotiden för ett slags ”andra frukost”. Nu sitter 
den lilla mackan fint till kaffet. För en del är det redan dags för 
en liten snabb öl. Så kommer den härliga mixen av sen lunch 
från 14, sedan ofta lite siesta. Somliga är tillbaka på jobbet vid 
17, andra 19. Mitt i allt detta lär man sig att ”sen eftermiddag” 
en het sommardag kan betyda klockan 20. Att en matinéföre-
ställning med barnen ofta är klockan 19. I Madrid tycker man 
dessutom att fotboll blir som bäst framåt 22, inte minst för att 
motståndarlaget börjar gäspa. ”I Madrid är det aldrig sent”, 
som någon säger i en av Almodóvars filmer. 

Så vaknar då staden lätt till liv på nytt. Den »happy hour« 
många andra städer har vid 18-snåret ligger här snarare vid 
21–22. Och sorlet, hysterin, glädjen kring alla krogars mid-
dagsbord tycks än idag störst så där vid 22–23–24. Barerna 
får sedan förstås en ny peak när alla som ska ha ett glas till på 
väg hem blandas med alla de som ska ha en drink på väg ut i 
natten utan slut. Madrid är en av de städer där det ofta blir 
trafikrusning mitt i natten. Som min kamrat påpekade: ”Man 
vet var man är i världen när soluppgången hälsas välkommen 
av en whisky con cola istället för en café con leche.” Och för 
de unga som hänger på de stora technoklubbarna är det inte 
tal om att gå hem i ottan eller soluppgången. De smiter istället 
hem först på eftermiddagen i skydd av siestan. Som om detta 
inte vore nog gör man allt trist som norra Europa gör på sön-
dagskvällen på måndagen istället – för att kunna förlänga den 
roliga helgen med lite socialt umgänge söndag kväll. Sedan 
orkar man inte vänta till onsdag med att kul igen, utan påpe-
kar snabbt att ”tisdag är det nya onsdag”.

s o m  e n  n a t t e n s  a n t r o p o l o g  noterar jag avsaknaden av 
kladd, vulgärt ragg, plumpt beteende, gruff. Så får jag den 
pragmatiska förklaringen. Den finurliga siestan tar inte bara 
hand om sömnen utan även »den lilla döden«, som ju orgas-
men ibland vackert  kallas. Många sköter helt enkelt diskret 
sitt sexliv på lunchen. Därför är Madrids kvälls- och nattliv 
också mer harmoniskt och sympatiskt, liksom befriat från 
den ofta högljudda offentliga snedtändningen, besvikelsen 
och bitterheten – som ju genomsyrar många andra bredd-
graders städer och nätter. Kanske är det därför olika genera-
tioner, skilda klasser och alla kön utvecklat en så stor social 
kompetens, har lättare att mötas i vimlet och mörkret. Det 
är lätt att hålla med dem som tycker att siestan är Spaniens 
största bidrag till den västerländska civilisationen.

Kanske är det därför jag beundrar Madrid, respekterar 
Madrid, kan bli rädd för Madrid, älskar Madrid, nästan alltid 
längtar till Madrid – varför så ohöljt översvallande, undrar 
kanske någon misstänksamt? Jo, för här i Madrid är livet 
helt enkelt lite mer som man vill att det ska vara. 

”i Madrid tycker Man dessUtoM att FotBoll 
Blir soM Bäst FraMåt 22, inte Minst För att 
Motståndarlaget Börjar gäsPa.”
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madr id

ME Madrid rEina Victoria,  
Ett aV Vings hotEll i Madrid.

El MErcado dE san MiguEl



 vings värld # 1:2015 | 59

l ä s m e r  på :  v i n g. s e / m a d r i d

k a F é e r ,  t a p a s b a r e r ,  k r o g a r s h o p p i n g

exklusiva salamanca
området mellan calle serrano och calle 
alcalá är Madrids Biblioteksgatan och 
rodeo drive. här finns alla de mest exklusiva 
butikerna och märkesnamnen. annan het 
gata i kvarteren är calle jorge juan och dess 
återvändsgränd callejón jorge juan. 
www.softguides.com/madrid_guide/maps/
madrid-salamanca-retiro.html

loppmarknaden el rastro
det klassiska söndagsnöjet från cirka 9.00 
och fram till 15.00.  Från riktiga antikhandlare 
till allt krimskrams som tänkas kan. i gräns-
trakterna mellan de frodigare stadsdelarna 
lavapiés och la latina – bästa start är Plaza 
da cascorro nära Metro la latina och längs 
calle ribera de curtidores. älskad rastplats 
för tapas i kvarteren är el viajero.
www.gomadrid.com/sights/rastro.html

trendiga calle Fuencarral i chueca
här finns alla de mer nervöst trendiga butiker-
na. Ungt, hysteriskt, kommersiellt med allt det 
senaste, må det vara jeans, skor, street wear 
eller något rätt inför nattens äventyr. dessa 
”nya” men ”gamla” kvarter är också Madrids 
gaykvarter.

coola malasaña och conde duque
i la Movidas gamla kvarter Malasaña är allt 
lite mer alternativt och ”grungy”, påminner 
lite om söder i stockholm, mer skivbutiker, 
vintage och second hand. conde duque 
sjuder än mer av det som är smart och coolt. 
det senaste området i närheten är triBall, 
där prostitution och droger dröjer sig kvar 
på sidan av de allra hetaste och hippaste 
barerna och butikerna, som till exempel la 
Brocanterie.

real madrid
Få fotbollslag är ett så starkt internationellt 
varumärke. Miljardinvesteringar i internatio-
nella storspelare  gränsar till det vansinniga. 
Bästa stämningen på hemmastadion är när 
”los merengues” spelar mot det andra Madrid-
laget, atlético (”los rojiblancos”). en av de 
största upplevelserna är el clásico, när real 
Madrid spelar mot ärkerivalen Barcelona, 
Barça, som en kamp om liv och död.
Adress: Estadio Santiago Bernabéu,  
Paseo de la Castellana 144, Chamartín
www.realmadrid.com/en/tickets

F o t b o l l

casa patas 
Madrids styrka är att vara show-off för allt 
det yppersta från olika landsändar. kanske 
yttrar sig detta bäst i flamencon. sången och 
lidandet påminner bitvis om Buenos aires 
tango och lissabons fado. Men det andalusis-
ka zigenska ursprunget är förstås oslagbart 
i eldighet. corral de la Morería skryter med 
att ha haft hemingway och Pablo Picasso 
vid borden. själv dras jag av vänner till casa 
Patas nära Plaza santa ana.
Adress: Calle Cañisarez 10, Lavapiés
Tel: +34-91-369 04 96
www.casapatas.com

F l a m e n c o

el mercado de san miguel  
av Madrids cirka 40 saluhallar och marknader 
anses denna vara den vackraste. slog åter 
upp portarna sommaren 2009 efter påkostad 
renovering. Fylld av högklassiga unika hand-
lare och stånd som tar ut svängarna, vare 
sig det gäller tapas, charkuterier, vinbarer, 
ostron, eller starka katalanska korvar. alltid 
öppet till midnatt, till 02.00 fredag–lördag.
Adress: Plaza Mayor
www.mercadodesanmiguel.es

s a l u h a l l

café comercial
ett av de äldsta, vackraste och mest älskade 
kaféerna. här samlas ensamma äldre damer 
med kaka i munnen, män som spelar schack, 
yngre intellos med sina mörkare kläder, den 
urbana stammen med sina ack så viktiga och 
hårt nischade magasin samt ensamvargar 
som klamrar sig till dagens kulturkritik i sin 
älskade el Pais.
Adress: Glorieta de Bilbao 7, Malasaña
Tel: +46-91-521 56 55
www.cafecomercial.es/

la trucha
av alla stadens tapasbarer är det på den 
här jag har hamnat flest gånger. varför, via 
en Madridvän förstås. som på alla liknande 
ställen, så fastnar man snabbt.
Adress: Manuel Fernandez y Gonzalez 3,  
Santa Ana. Tel: +34-91-429 58 33

la tasquita de enfrente
en av de charmigaste krogarna på modet,  
där krögaren och kocken bestämmer vad  
man ska äta. och alla kommer tillbaka,  
om och om igen.
Adress: Calle Ballesta 6, Gran Via
Tel: +34-91-532 54 49
www.latasquitadeenfrente.com/en

botín
här njuter alla av välstekt 20-veckors späd-
gris. Madrids och världens äldsta krog. ernest 
hemingway was here, olof Palme var här. 
och enligt den jovialiske ägaren har jan guil-
lou varit här, och kungen passerar ofta förbi.
Adress: Calle Cuchilleros 17, La Latina
Tel: +34- 91-366 42 17
www.botin.es

bar cock
en av de mest självklara adresserna, som en 
institution i Madridnatten. Påstås ha varit 
bordell, där en tunnel ledde från etablisse-
mangets och kändisarnas vackra cocktailbar 
Museo chicote på gran via på andra sidan 
av kvarteret.
Adress: Calle de la Reina 16, Chueca
Tel: +34-91-532 28 26
www.barcock.com
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T e x T :  a n n a  h a g b e r g    
F o T o :  v i n g s  b i l d a r k i v  &  r o y a l  c a r i b b e a n

Spännande utflykter i land och flera länder under 
en och samma resa. Kryssningar lockar med 
både storstäder, stränder och häftiga stopp. 

Och det bästa av allt- hotellet följer med 
på resan. På kryssningsfartygen finns 

det mesta du kan önska dig och 
risken för att bli sysslolös är liten. 

Följ med oss under ett full-
späckat dygn ute till havs 

ombord på det familje-
vänliga fartyget 

Liberty of 
the Seas.

e n  d a g  t i l l

h av s
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08.00
MorgonproMenad 
på däck

gillar du att ta en uppfriskande 
promenad eller en snabb löprunda 
på morgonen?  då är löparbanan 
högst uppe på däck något för dig. 
Här utlovas dessutom frisk havsluft 
och mäktiga vyer.

08.30
Frukostlyx

när det börjar kurra i magen är det 
aldrig långt till närmaste matställe. 
Frukost går att få i både huvudmat-
salen och i bufférestaurangen. och 
vem kan tacka nej till en god omelett, 
nybryggt kaffe, färsk frukt och bakverk 
i överflöd? 

09.30
träning och spa

när det dåliga samvetet ger sig till 
känna brukar gymmet vara lock-
ande. varför inte inleda dagen 
med ett uppiggande spinning-
pass för att sedan lyxa till det med 
en avkopplande spa-behandling?
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13.00
surFing, klättring 
och MinigolF

Bara för att fartyget är ute till havs sak-
nas knappast spektakulära upplevel-
ser. Passa på att utmana din höjdräds-
la på klätterväggen eller sväva fram 
på vågorna i surfsimulatorn. Annars 
kan du alltid utmana familjen med en 
runda på minigolfbanan.

12.00
haMburgerlunch 
på Johnny rockets

efter lite träning finns det inget bättre 
än en god lunch. På hamburgerhaket 
Johnny rockets äter du i klassisk ame-
rikansk 50-talsmiljö. njut av välsmak-
ande hamburgare och goda milshakes 
samtidigt som du lyssnar till gamla hits 
från jukeboxen. retro deluxe!

14.30
sol och bad För 
hela FaMilJen

Att njuta av solens 
varma strålar uppe på 
däck är en lisa för själen. 
Koppla av med en bok 
i en solstol, sippa på en 
god drink eller lek med 
barnen i barnpoolen.
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19.00
Middag bland 
kristallkronor 
och vita dukar

njut av välsmakande mat och vackra 
miljöer.  i huvudmatsalen kan du välja 
mellan flera olika rätter och maten 
håller mycket hög nivå. ät så mycket 
du orkar. det enda du behöver betala 
för är drycken.

17.00
shoppa loss på 
royal proMenade

shoppingsugen? då behöver du knapp-
ast misströsta. ombord finns flera butiker 
där allt från souvenirer till märkeskläder 
säljs. om blodsockernivån sjunker, sväng 
då förbi Cupcake Cupboard eller Ben 
& Jerry’s glassbar.

21.00
broadway show, isdans och discoglitter

Avsluta kvällen på bästa sätt med glitter och glamour. se den professionella Broadway- 
showen eller hänförs av underhållande isdans. ladda sedan för lite discodans med ett besök 
i champagnebaren eller schooner Bar. därifrån är steget inte lågt till nattklubben som lockar 
med läckert inredda miljöer, glittrande discokulor och medryckande rytmer. dansa natten 
lång eller sväng förbi för en sängfösare. när solen sedan går upp framåt småtimmarna kastar 
fartyget ankar i en ny hamn. nya platser väntar på att utforskas så sov inte för länge!

läs Mer på: ving.se/kryssni ng ar



64 | vings värld # 2:2014

Med kontanter på fickan får du mer tid till bad. 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 80 bankbutiker eller besök oss på www.forex.se

VÄXLA INNAN DU ÅKER  
SÅ KAN DU TA RAKA VÄGEN TILL REVET
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N ya  f lyg på  i N gå N g

T e x T :  a N N a  h a g b e r g     F o T o :  v i N g s  b i l d a r k i v

Vings eget flygbolag, Thomas Cook Airlines Scandinavia,  genomför just nu 
en rejäl ansiktslyftning av sin flygplansflotta.  Under vintern kommer sex nya  

medeldistansflygplan av typen A321 att levereras. Vi börjar även flyga med  
ett renoverat långdistansflygplan av typen A330–200. Övriga flygplan  

kommer sedan att renoveras och levereras succesivt under 2015.

viNgtippar som 
reducerar bräNsle-
förbrukNiNgeN

de nya medeldistansflygpla-
nen (A321) får nya motorer 
och förses med s.k. sharklets, 
vingtippar, vilket minskar 
bränsleförbrukningen med fyra 
procent och ger flygplanen en 
bättre prestanda rent allmänt.

större beN utrymme

de nya medeldistansflyg-
planen får nya, ergonomiska 
säten av märket recaro där 
bl.a. tidningsfickan flyttats 
upp till förmån för förbättrad 
säteskomfort. Benutrymmet är 
4 centimeter större än tidiga-
re, vilket också bidrar till en 
behagligare flygresa.

Ny t t uNderhållNiNgs-
system

våra långdistansflyg (A330-300 
och -200) utrustas med ett helt 
nytt underhållningssystem. du 
kommer nu att kunna se filmer i 
din egen tv-skärm. varje stolsrygg 
utrustas nämligen med högtek-
nologiska monitorer på 9 tum för 
filmvisning och flyginformation.

N y de si g N 

du känner igen de nya och 
renoverade flygplanen på 
vår logga ”The sunny Heart” 
som kommer att pryda såväl 
flygplansvingar som säten. ett 
genomgående tema är även 
de orange/gul/gråa kulörer 
som smyckar flygplanen både 
exteriört och interiört.

a 3 3 0 - 3 0 0  ( m e de l– l å N g d i s ta N s )
a N ta l :  3 st
f lyg e r  t i l l :  Karibien och Thailand, de störs-
ta Medelhavsdestinationerna, Kap verde och 
Kanarieöarna
a N ta l  pa s s ag e r a r e :  396/388
l ä N g d:  64 meter
b e s ät t N i N g:  2 piloter och 11–13 kabinpersonal
N o r m a l  f lygh ö j d:  11.300-12.500 m.ö.h
v i s s t e  d u  at t … nära 115.000 vingresenärer
reser med A330-300 vintersäsongen 2014/15.

a 3 3 0 - 2 0 0  ( l å N g d i s ta N s )
a N ta l :  2 st
f lyg e r  t i l l :  Karibien och Thailand
a N ta l  pa s s ag e r a r e :  322
l ä N g d:  59 meter
b e s ät t N i N g:  2 piloter och 10 kabinpersonal
N o r m a l  f lygh ö j d:  11.300–12.500 m.ö.h
v i s s t e  d u  at t … våra A330-200 flyger från 
Arlanda, Köpenhamn, göteborg, luleå , 
Örebro, Umeå och växjö under vinter- 
säsongen 2014/15.

a 32 1  ( m e de l d i s ta N s )
a N ta l :  8–9 st
f lyg e r  t i l l :  Medelhavsdestinationer och 
Kanarieöarna
a N ta l  pa s s ag e r a r e :  212
l ä N g d:  45 meter
b e s ät t N i N g:  2 piloter och 5–8 kabinpersonal
N o r m a l  f lygh ö j d:  10.100–10.700 m.ö.h
v i s s t e  d u  at t … en A321:a gör cirka två rota-
tioner per dag under högsäsong, dvs flyger t/r 
till två destinationer i Medelhavet från sverige.

m å N dag       Arlanda         Turkiet         Köpenhamn        Turkiet          Arlanda       

t i s dag             Arlanda          Mallorca         Arlanda         Bulgarien         Arlanda 

o N s dag         Arlanda           gran Canaria          Arlanda         
to r s dag        Arlanda          Kreta         Arlanda          Kreta         Arlanda

f r e dag             Arlanda         Cypern         Arlanda          Mallorca          Arlanda        
lö r dag            Arlanda         Mallorca         Arlanda        Turkiet          Arlanda 

s ö N dag        Arlanda          rhodos         Arlanda

vå ra  f lyg pl a N står N ästaN aldrig still a. 

Här är ett exempel på hur ett av våra medel- långdistansflygplan av typen A330-300 flyger under en vecka i juli.

th o ma s co o k airliN es scaN d iN avias flot ta
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Forsklättring 
(canyoning)
Om tanken på en levadavandring 
känns för lugn och sömnig är forsklätt-
ring ett mer pulshöjande sätt att upp-
leva ön på. Ta på dig våtdräkten och 
bege dig upp i bergen för att sedan 
klättra, hoppa, simma och vandra 
längs med någon av forsarna för att 
ta dig ner igen.      

om madeira
Bilden av Madeira har länge hand-
lat om naturupplevelser, häftiga 
vyer och levadavandringar. Allt 
det där stämmer fortfarande, men 
på senare tid har Atlantens pärla 
fått tillskott av ett flertal spännande 
aktiviteter. välkommen till det nya 
fartfyllda Madeira!

surFing
det subtropiska klimatet gör att Madeira 
erbjuder bra surfing året om, såväl för 
nybörjare som för proffs. de lokala surfarna 
har alla sina egna favoritställen, men de 
flesta är eniga om att vågorna på sydkus-
ten vid Jardim do Mar och Paúl do Mar är 
bland de allra bästa.   
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cykling
Madeiras storslagna natur upplevs 
kanske allra bäst från cykelsadeln. 
Terrängen varierar från stora öpp-
na grönområden till små slingriga 
stigar, och här finns leder som 
passar både nybörjare och inbitna 
cyklingsentusiaster. glöm inte bort 
att stanna upp under turen och 
njuta av utsikten!

Ett klassiskt rEsmål ömsar skinn. 
stillsamma madEira har blivit Ett 

mEcka för rEsEsugna på jakt 
EftEr En aktiv sEmEstEr.  

T e x T :  s e b a s t i a n  r y d e   F O T O :  t o n i  P o i k e l j ä r v i  &  v i n g s  b i l d a r k i v

          läs mer På: ving.se/madeira
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Hitta rätt hotell

vi på ving har jobbat med att finslipa semester upplevelser 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 hotell koncept som passar alla åldrar, smaker och 
plånböcker. så oavsett om du vill bo i ett familje paradis med vattenland 
eller i ett rofyllt vuxen hotell hittar du det hos oss. 

Sunconnect   

– familjehotell med gratis WiFi
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 infor-
mation, aktiviteter och underhållning.  

Family comFort  
– prisvärt och barnvänligt
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. servi-
ceutbudet 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 Garden  
– noggrant utvalda familjehotell 
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, barn-
klubb 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 top Selection  

– lyxhotell för alla åldrar
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.

H o t e l l  F ö r  b a r n F a m i l j e r

SunWinG   

– den perfekta familjesemestern 
sunwing Family resorts är våra absolut bäs-
ta familjehotell, med flest nöjda barn familjer 
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.

l ä S m e r  på :
v i n G. S e / Fa m i l j e H ot e l l
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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.

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.

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 de-
signhotell och personliga boutique-
hotell. Hotellen har 
ibland åldersgräns 
men inte alltid.

H o t e l l  F ö r  v u x n a

Sunprime  
– skräddarsytt för vuxna 
våra egna sunprime Hotels har blivit en 
riktig succé. Här har vi skapat en avslapp-
nad 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.

l ä S m e r  på :
v i n G. S e / H ot e l l- Fo r-v u x n a

Smartline 
– prisvärda hotell för alla smaker
letar du efter ett bra boende till ett bra pris? då är 
smartline något för dig. smartline är noggrant utval-
da och prisvärda hotell som passar när du reser med 
en något snävare semesterbudget. Kort sagt:  
bra valuta för pengarna.

Sentido 
– när du vill ha en extra guldkant på semestern
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.

H o t e l l  F ö r  a l l a l ä S m e r  på :  v i n G. S e / H ot e l l
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det finns få platser där de yngsta trivs så bra som 
på sunwing. Oavsett vilket av hotellen du väljer. 
Här är lägenheterna alltid rymliga, poolerna  
alltid barnvänliga och havet alltid nära. 

v å r a  b ä S t a  F a m i l j e H o t e l l  

Sunwing Family resorts
•	Barn	under	12	år	äter	gratis
•	Gratis	WiFi	på	hela	hotellet	 

(sunwing Waterworld Makadi 
Beach har endast WiFi i 
lobbyn)

•	Familjeanpassat	boende
•	Stora,	barnvänliga	pooler
•	Spa,	gym	och	SATS-klasser
•	Aktiviteter	och	underhållning
•	Lollo	&	Bernie	på	hotellet
•	Skandinavisk	barnklubb
•	Play	&	Chat	med	PS3
•	Restauranger	och	barer
•	Smarta	måltidspaket
•	Direkt	transfer	och	Easy	Travel
•	Ving	service	dygnet	runt	
•	Minst	4	vingar

a l lt i d på  S u n W i n G

l ä S m e r  på :  
v i n G. S e / S u n W i n G

c y p e r n
sunwing sandy Bay Beach

e G y p t e n
sunwing Waterworld Makadi

G r e k l a n d
Kreta
sunwing Makrigialos Beach
Ocean Beach Club
Rhodos
sunwing Kallithea Beach

S p a n i e n
Gran Canaria
sunwing Arguineguín
Teneriffa
sunwing Fañabé Beach
Mallorca
sunwing Alcudia Beach
sunwing Cala Bona Beach

t H a i l a n d
Phuket
sunwing Bangtao Beach
sunwing Kamala Beach

t u r k i e t
sunwing side East Beach
sunwing side West Beach

på  S u n W i n G H a r  v i 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.

Våra Sunwing
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vuxna som reser utan barn behöver något 
eget. därför har vi skapat hotellkonceptet  
sunprime Hotels, hotell som helt och hållet 
fokuserar på semester för vuxna. 

S k r ä d d a r S y t t  F ö r  v u x n a  

Sunprime Hotels
a l lt i d på  S u n p r i m e

•	Anpassat	för	vuxna
•	Mycket	bra	lägen
•	Gratis	WiFi	på	hela	hotellet.
•	Designade	rum	med	sköna	

sängar och generösa balkonger
•	Spa
•	Gym	&	fitness	med	SATS- 

klasser
•	Rofyllda	pooler
•	Modern	restaurang	på	hotellet
•	Direkt	transfer	och	Easy	Travel
•	Ving	service	dygnet	runt
•	Åldersgräns	16	år
•	Minst	4	vingar

c y p e r n
sunprime Ayia napa suites

G r e k l a n d
Kreta
sunprime Platanias Beach
Rhodos
sunprime Miramare Beach

S p a n i e n
Gran Canaria
sunprime Atlantic view
Teneriffa
sunprime Coral suites
Mallorca
sunprime Monsuau  Nyhet! 
sunprime Palma Beach
sunprime Waterfront

t H a i l a n d
Phuket
sunprime Kamala Beach

t u r k i e t
sunprime Beachfront
sunprime C-lounge Hotel  Nyhet! 
sunprime dogan side Beach
sunprime numa Beach
sunprime Ocean Alanya Beach

l ä S m e r  på :  
v i n G. S e / S u n p r i m e

H ä r  Få r  d u  god service, designade rum, härliga pooler, hög-
klassig mat, goda viner, gym, spa behandlingar 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.

Våra Sunprime
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Många förknippar Ving med charterresor, men i  
Vings värld ryms även golfresor, konferens resor,  

flygstolar, hotell övernattningar, skidresor,  
kryssningar – och mycket, mycket mer. 

e n d a S t  H o t e l l
vi kan erbjuda över 5000 hotell 
över hela världen. Allt från enk-
lare bungalows till femstjärniga 
lyxhotell.

e n d 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 e S o r
välj mellan över 30 storstäder och 
massor av noggrant utvalda hotell. 
Bestäm själv när du vill resa och hur 
länge du ska vara borta. 

F o t b o l l S r e S o r
vill du uppleva världens bästa 
fotboll, bara två timmar från 
sverige? ving har prisvärda fot-
bollspaket till engelska Premier 
league.

G o l F r e S o r
ving har över 40 års erfarenhet 
av golfresor och kan erbjuda det 
mesta för såväl nybörjare som 
erfarna golfare.

S k i d r e S o r
i samarbete med langley er-
bjuder vi resor till Alpernas mest 
efterfrågade skidorter, med bra 
boende och alpinvärdar.

d i S n e y l a n d ®  p a r i S
ving har resor till disneyland® 
Paris. En komplett nöjespark strax 
utanför Paris, där ingenting saknas. 
En hel värld fylld av magi!

G r u p p r e S o r
släktträff? Träningsläger? vi 
på ving hjälper dig att sy ihop 
gruppresan efter dina specifika 
önskemål.   

k r y S S n i n G a r
En kryssning är ett prisvärt, be-
kvämt och omväxlande sätt att se 
världen. vi har kryssningar för alla 
smaker och plånböcker.

b r ö l l o p S r e S o r
vill du gifta dig på en strand i 
Karibien eller resa på smekmå-
nad till paradiset? vi har de mest 
romantiska resmålen.

k l a S S r e S o r
ving har stor erfarenhet av skol-
resor och kan erbjuda resmål,  
hotell och aktiviteter som passar 
perfekt för klassresan.

k o m b i n a t i o n S r e S o r
Har du svårt att välja mellan 
strandliv och storstadspuls?  
vill du hinna med en rundresa  
på semestern? Kolla in våra 
kombinationsresor.

k o n F e r e n S r e S o r
inte dyrare – bara roligare!  
ving är skandinaviens mest 
erfarna arrangör av grupp- och 
konferensresor utomlands.

r u n d r e S o r
vings rundresor tar dig med på 
äventyr utöver det vanliga. Ett 
enkelt sätt att uppleva det svår-
tillgängliga. 

l å n G S e m e S t e r
vill du vara borta hela vintern?  
4, 8, 10 eller kanske 20 veckor?  
ving har marknadens största utbud 
av långsemestrar.

också hos ving  

+

t r ä n i n G S r e S o r
Kom i form på semestern med vings 
träningsresor. Hos oss hittar du allt 
från sATs-klasser till cykelresor och 
andra specialarrangemang.
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a n t i G ua

a r u b a

b a r b a d o S 

b u l G a r i e n
Albena, Balchik, golden 
sands

c u r a ç a o

c y p e r n
Ayia napa, Fig Tree Bay, 
larnaca, limassol 

d o m i n i k a n S k a  
r e p u b l i k e n
Bayahibe, Casa de  
Campo, la romana,  
Punta Cana

e G y p t e n
El gouna, Hurghada,  
Makadi, Marsa Alam, 
Port ghalib

F r a n k r i k e
Franska Rivieran: Antibes, 
Cannes, Juan les Pins, nice

F ö r e n a d e  
a r a b e m i r a t e n
Abu dhabi, Bur dubai, 
deira, downtown dubai, 
Fujierah, Jebel Ali, Jumeira 
Beach, ras al Khaimah 

G r e k l a n d
Alonissos  
Kalymnos: Mirties, 
Massouri
Kos: Kardamena, Kos 
stad
Kreta: Aghios nikolaos, 
Agia Marina, Chania 
stad, gerani, Hersonis-
sos, 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, Fali-
raki, Kallithea, Kiotari, 
Kolymbia, lardos, lindos, 
Pefkos, rhodos stad, 
rhodos västkust
Skiathos
Skopelos
Symi
Syros
Tilos
Telendos 

i n d i e n
norra goa, Panaji, 
södra goa

i n d o n e S i e n
Bali: Candidasa, Kuta 
Beach, lovina,  nusa 
dua, sanur, Ubud
Lombok

i t a l i e n
Positano, sorrento
Sardinien 
Sicilien: Cefalu, giardini, 
Taormina

 j a m a i c a 
lucea, Montego Bay, 
negril, runaway Bay

j o r d a n i e n 
Aqaba

k a p  v e r d e
santa Maria

k r o a t i e n
Baska voda, Brela,  
Cavtat, dubrovnik, gra-
dac, Hvar/Jelsa, Hvar 
stad, Makarska, Opatija, 
Podgora, Porec, rovinj, 
split, Tucepi, Trogir, vrsar
 
k u b a  
Havanna, varadero  

m a l a y S i a  
Borneo, Kuala lumpur, 
langkawi, Penang

m a l d i v e r n a
Anantara dhigu, Anantara 
veli, Helengeli, Herathe-
ra, Hulhule, Komandoo,
Kuredu, Kurumba, Moo-
fushi, reethi, sun island

m a l t a 
Melieha, sliema,  

st. Julians, st. Pauls Bay

m a r o c k o
Agadir, Marrakech, 
Taghazout

m a u r i t i u S

m e x i k o
Akumal, Cancun, isla Mu-
jeres, Playa del Carmen, 
Puerto Morelos, Tulum

p o r t u G a l
Cascais, Estoril,  
Costa da Caparica,  
lissabon, sesimbra
Algarvekusten: Albufeira, 
Praia da rocha, vilamoura
Madeira: Funchal, Praze-
res, santo do serra

S e y c H e l l e r n a 
la digue, Mahe, Praslin,  
denis island

S p a n i e n
Costa Blanca: Albir, 
Alicante, Benidorm
Costa del Sol: Benal-
madena, Fuengirola, 
Malaga, Marbella,Torre-
molinos
Fuerteventura: Corralejo, 
Costa Calma, Jandía
Gran Canaria: Ama-
dores, 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, Bany-
albufar/Estellencs, Cala 
Bona, Cala d’Or, Cala 
Mayor, Cala Mesquida, 
Cala Millor, Cala ratja-
da,  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  l a n k a
Bentota, Beruwela, gal-
le, Hikkaduwa, Marawila, 
negombo

St lucia

St martin/ 
St maarten
dawn Beach, grand Case, 
Orient Bay, Marigot, simp-
son Bay/Maho Beach, 
Philipsburg, Oyster Pond

S y d a F r i k a
Kapstaden

ta n z a n i a
Zanzibar

t H a i l a n 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 Thai-
land: Bangkok, Cha-Am/
Hua Hin, Chiang rai, 
Chiang Mai, Koh Chang, 
Koh Phangan, Koh sam-
et, Koh samui, Koh Tao, 
rayong Beach

t u n i S i e n
Hammamet, Port el 
Kantaoui, sousse

t u r k i e t
Alanya, Antalya, Beldibi, 
Belek, Bitez, Bodrum, 
gümbet, içmeler, Kemer, 
Marmaris, side, Torba, 
Turgutreis, Yahsi Beach

u S a
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 e t n a m
Hanoi, nha Trang, Phan 
Thiet, Phu Quoc island, 
saigon

c i t y r e S o r
Amsterdam, Aten, Barce-
lona, Berlin, Bryssel, Bu-
dapest, Cannes, dublin, 
Edinburgh, Florens, glas-
gow, Hamburg, istanbul, 
Krakow, Köpenhamn, lis-
sabon, 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 l F r e S o r
dominikanska repu-
bliken, Costa del sol, 
Egypten, gran Canaria, 
Kuba, Mallorca, Mauri-
tius, Mexiko, Portugal, 
Teneriffa, Thailand och 
Turkiet.

S k i d r e S o r
Frankrike: Alpe d’Huez, 
Chamonix, serre Cheva-
lier, Tignes le lac, 
val d’isere, val Thorens. 
Italien: Arabba, Cana-
zei, Cervinia, gressoney, 
livigno.  
Kanada: Whistler. 
Österrike: st Anton.

r u n d r e S o r
dominikanska republiken, 
Jamaica, Kuba, Mexiko

l ä S m e r  på : 
v i n G. S e

a l l a  r e S m å l  i v i n G S vä r l d
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Visste du att det går att flyga direktcharter med  
Ving från 16 olika flygplatser i Sverige,  

och dessutom från Köpenhamn? 

1 .  b o r l ä n G e
Vinter 2014/2015: 
gran Canaria
Sommar 2015: 
Mallorca, rhodos,  
Turkiet (Antalya)

2 .  G ö t e b o r G
Vinter 2014/2015: 
dom. rep. (Punta Cana), 
Egypten (Hurghada,  
Marsa Alam), Fuerteven-
tura, gran Canaria, Mex-
iko (Cancún), st Martin/
st Maarten, Teneriffa, 
Thailand (Phuket)
Sommar 2015:  
Bulgarien, Cypern, 
Turkiet (Alanya, Antalya, 
Marmaris), gran Ca-
naria, Kreta, Kroatien, 
Mallorca, Parga, rhodos, 
skiathos
Vinter 2015/2016*: 
dom. rep. (Punta Cana), 
gran Canaria, Mexiko 
(Cancún), Teneriffa, 
Thailand (Phuket)

3 .  H a l m S ta d
Sommar 2015:  
Mallorca

4 .  j ö n k ö p i n G
Vinter 2014/2015:
gran Canaria
Sommar 2015:  
Kreta, Kroatien,  
Mallorca, rhodos,  
Turkiet (Antalya)

5 .  k a l m a r
Vinter 2014/2015:
gran Canaria
Sommar 2015:  
Mallorca, Turkiet  
(Antalya), rhodos
Vinter 2015/2016*:
gran Canaria, Mexiko 
(Cancún)

6 .  k a r l S t a d
Vinter 2014/2015: 
gran Canaria
Sommar 2015:   
Kroatien, Mallorca, 

rhodos, Turkiet  
(Antalya)
Vinter 2015/2016*: 
gran Canaria

7.  k ö p e n H a m n
Vinter 2014/2015:
Egypten (Hurghada), 
Fuerte ventura, gambia, 
gran Canaria, Madeira, 
Mexiko (Cancún), dom. 
rep. (Punta Cana), Tene-
riffa, Thailand (Phuket)
Sommar 2015: 
Bulgarien, Cypern, 
Egypten (Hurghada), 
gran Canaria, ibiza, Kos, 
Kreta, lesbos, Madeira, 
Mallorca, Parga, rhodos, 
skiathos, Teneriffa, 
Thassos, Tunisien, Turkiet 
(Alanya, Antalya, Mar-
maris)
Vinter 2015/2016*:
gran Canaria, Mexiko 
(Cancún), dom. rep. 
(Punta Cana), Teneriffa, 
Thailand (Phuket)

8 .  l u l e å
Vinter 2014/2015: 
gran Canaria, Mexiko 
(Cancún), Thailand 
(Phuket)
Sommar 2015: 
Cypern, Mallorca,  
rhodos, Turkiet  
(Antalya)
Vinter 2015/2016*: 
Mexiko (Cancún),  
Thailand (Phuket)
 
9 .  m a l m ö
Vinter 2014/2015: 
Fuerteventura, gran 
Canaria, Teneriffa
Sommar 2015: 
Cypern, Kreta, Kroatien, 
Mallorca, rhodos,  
Turkiet (Antalya)
Vinter 2015/2016*: 
gran Canaria, Teneriffa

1 0 .  n o r r k ö p i n G
Vinter 2014/2015: 
gran Canaria,Teneriffa

Sommar 2015:  
Cypern, Kroatien, 
Mallorca, rhodos, Turkiet 
(Antalya)
Vinter 2015/2016*: 
gran Canaria

1 1 .  S t o c k H o l m
( a r l a n da )
Vinter 2014/2015: 
Aruba, dom. rep, (Punta 
Cana), Fuerteventura,  
gambia, gran Canaria, 
Egypten (Hurghada, 
Marsa Alam), Jamaica, 
Kap verde, Kuba, Madei-
ra, Mexiko (Cancún), st 
Martin/st Maarten, Thai-
land  (Phuket), Teneriffa
Sommar 2015: 
Bulgarien, Cypern, gran 
Canaria, ibiza, Kos, 
Kreta, Kroatien, lesbos, 
Mallorca, Mykonos, 
Parga, rhodos, skiat-
hos,Teneriffa, Thassos, 
Turkiet (Alanya, Antalya, 
Bodrum, Marmaris)
Vinter 2015/2016*: 
Aruba, dom. rep, (Punta 
Cana), gran Canaria, 
Kap verde, Kuba, Mex-
iko (Cancún), Thailand  
(Phuket), Teneriffa

1 2 .  S u n d S v a l l
Vinter 2014/2015: 
gran Canaria
Sommar 2015: 
Mallorca, Turkiet  
(Antalya)

1 3 .  u m e å
Vinter 2014/2015:
gran Canaria, Mexiko  
(Cancún)
Sommar 2015: 
Mallorca, rhodos,  
Turkiet (Antalya)
Vinter 2015/2016*:
Mexiko (Cancún)

1 4 .  v i S by
Sommar 2015: 
Mallorca

1 5 .  v ä x j ö
Vinter 2014/2015: 
gran Canaria, Mexiko 
(Cancún), Teneriffa
Sommar 2015: 
Cypern, Kroatien,  
Mallorca, Turkiet  
(Antalya)
Vinter 2015/2016*: 
gran Canaria, Teneriffa

1 6 .  ö r e b r o
Vinter 2014/2015:
gran Canaria, Mexiko 
(Cancún), Teneriffa, 
Thailand (Phuket)
Sommar 2015: 
Cypern, Kreta, Kroatien, 
Mallorca, rhodos,  
Turkiet (Antalya)
Vinter 2015/2016*:
gran Canaria, Mexiko 
(Cancún), Teneriffa, 
Thailand (Phuket)

1 7.  ö S t e r S u n d
Vinter 2014/2015: 
gran Canaria
Sommar 2015: 
Mallorca

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

Snabbaste vägen 
till solen

n ä S ta  n u m m e r  av  v i n G S vä r l d ko m m e r  i au G u S t i 2 0 1 5 .
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Hoppas vi 
 ses snart!

Kram från oss
  (Lollo & Bernie)

✂
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Ving.se
På Ving.se hittar du alltid 
våra bästa priser. Dess-
utom 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. 

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

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

Butik
Sveavägen 8, Stockholm

Telefon 
0771-995 995


