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För 30 år sedan tog jag mina första stapplande steg in i
resebranschen. Jag var en nykläckt guide på 24 år, med en
packad resväska och en enkel biljett till Ibiza. Egentligen ville
jag inte alls till Ibiza, jag ville till Turkiet. Mitt intresse för den
ottomanska kulturen gjorde att jag drömde om att få leda
rundresor i Anatolien. Men efter att ha svalt den första
besvikelsen bestämde jag mig för att göra det bästa av
situationen. Jag kunde ju i alla fall passa på att leva loppan
under min tid på Ibiza.
Det glada singellivet höll i tio dagar, sedan gick jag hand i
hand med en mycket vacker kollega vid namn Lena. Idag är
hon min hustru, och vi har gjort många spännande resor
tillsammans. I våras åkte vi till Cypern och bodde på vuxen
hotellet Sunprime Ayia Napa Suites. Jag var mycket nyfiken
på att se hotellet som fått högsta möjliga betyg av våra gäster
– 5,0. Och jag kunde konstatera att kvalitet, omtanke och
personlig service fortfarande är det som ger så nöjda kunder.
Hotellet är definitivt en fempoängare.
En annan fempoängare är vinterns stora nyhet St Martin,
som du kan läsa mer om på sidan 28. Gillar du Karibien
kommer du garanterat att älska St Martin. Själv är jag och
hustrun i full färd med att packa resväskan inför nästa resa,
denna gång tillsammans med våra två söner. Resan går dit allt
började – Ibiza – och det känns på något sätt som om cirkeln
är sluten. Anatolien tar vi en annan gång.
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VÄXLA INNAN DU ÅKER
SÅ KAN DU TA RAKA VÄGEN TILL REVET
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 79 bankbutiker eller besök oss på www.forex.se

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

Hallå där…
…Andrea Björs, 11 år från Sundsvall, som vann Vings tävling
”Reseledare Junior” och får ta
med en förälder till ett av våra
Sunwing Family Resorts för en
praktikvecka.

3 spaningar om
valfrihet

1

41%

Gissa resmålet

DET HÄR VILL VI HA HJÄLP MED:

63%

Att hitta bra
flygningar med
smidiga byten.

55%

Att välja
rätt hotell.

49%

Tips på aktiviteter
på resmålet.

Grattis till vinsten! Hur reagerade du när du fick veta att du
vunnit? – Jag trodde att det var
ett skämt först. Sen sprang jag
bara runt i huset och skrek.

Du hade gjort en väldigt fin film
som tävlingsbidrag. Gjorde du
den själv? – Nej, min granne
hjälpte mig. Hon har massa
program på sin dator som
man kan göra filmer i.

FLER VALMÖJLIGHETER = ÖKAD RESLUST
2

Svenskarnas utlandsresor:

18

Miljoner

MIN RESA VISAR VEM JAG ÄR
3

Det här tycker vi är viktigt på semestern:

59%
resmålet

57%
upplevelser

på resmålet

Är du bra på geografi?
Kan du skilja en bakgata
i Paris från en gränd
i Prag, och en turkisk
sandstrand från en
playa i Karibien? I Vings
nya resespel kan du utmana dig själv och dina
vänner att hitta rätt
bland över 500 resmål
världen över. Spelet går
ut på att du ska gissa
fem resmål med hjälp
av Googles kartor och
Vings bilder. Varning:
extremt beroendeframkallande. Testa själv på
Ving.se/resespel.

Källa: Vings resepanel.

Vinterns
topp 5
Vet du inte vart du ska
resa i vinter? Här är
några tips från Vings
gäster – topplistan
över de mest omtyckta resmålen vintern
2013/2014.
1)
2)
3)
4)
5)

Marsa Alam, Egypten,
Port Ghalib, Egypten
Montego Bay, Jamaica
Ponta do Sol, Portugal
Klung Muang, Thailand

2013

2012

14,5
Miljoner

17,3
Miljoner

2011

Vad ska bli roligast med att
vara reseledare? – Att få göra
så himla mycket olika saker.
Spela fotboll, hålla i vattengympan och sånt. Det blir också
spännande att lära känna nya
människor och få vara med på
allt som reseledarna gör. Sen
blir det roligt att få ha reseledarkläder på mig, då man blir
en riktig reseledare.

av svenskarna har
rest på en generationsresa (barn,
föräldrar och mor/farföräldrar).

VI ÄLSKAR VALFRIHET
– MEN VILL HA HJÄLP ATT VÄLJA.

Tycker det är svårt
att välja när man
ska boka resa.

Vem ska du ta med dig? – Jag
tar med min mamma, hon har
jobbat med resor och vet hur
det funkar.

45%

…från Vings stora reseundersökning, Semesterrapporten 2014:

37%
32%
hotellet

få en unik
semesterupplevelse

Hej då nappen!
Nu kan de mindre barnen bli lite större på semestern. Sedan i somras kan nämligen alla barn som
är redo att sluta med napp lämna in dem till Lollo
& Bernie i Mini Land på Sunwing. Barnen får hjälp
med att skriva en hälsning som sedan hängs upp
tillsammans med napparna i vårt nappträd. De
får även ett diplom som bevis på att napptiden
är avslutad.
L äs m er på v i n g. se
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bobo karlsson

En av våra mest
hyllade och omtyckta
storstadsskribenter.
Han har tidigare
medverkat
i Vings värld med
”Älskade Lissabon”,
”Miami mambo” och
”Storstad med bad”.
Hans senaste bok
Urban Safari.2 – där
han återvänder till
tolv nya av sina älskade städer – utkom
april 2013 (Norstedts).
Hans förra bok Urban
Safari utkom 2009.
Båda böckerna finns
nu i pocket.
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inte lätt att

paris
vara kär i

Text: bobo karlsson
Foto: phoebe vickers, Per-Olof Lundgren,
vings bildarkiv

De flesta av oss har en gång
hittat ett eget Paris. Man fastnar för en stadsdel,
ett torg, en gata, kanske rent av ett hotell – ibland blir det
en kärlek för resten av livet. Hemligheten är förstås att sluta
att hysteriskt krama sina gamla kvarter. Ge sig ut i det nya, det
spännande, det sjudande, mer romantiskt udda Paris. Eller
ge det Paris man kanske en gång vänt ryggen en ny chans.
Precis som parisarna själva, ha flera
kärlekar på en gång.
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F

ö r mi g har al lti d Pari s

varit lite fel, kanske just
därför så rätt. Paris spelar
alltid lite svårt, därför är
allt så busenkelt. Koderna
är nästan övertydliga. Somliga reser
hit och känner ständigt ruset av förändring, förnyelse. Själv känner jag
bara igen mig, även i det nya.
För oss svenskar har Paris dessutom alltid varit lite ”lagom latinskt”.
Vi tror att vi får något djupt annorlunda, att vi har hittat vår sydländska
latinska motpol – fast bara lite mer
igenkännbart och ”sympatiskt” och
”civiliserat”. Men Paris ligger norr om
München och Wien. Det är bitvis nästan nordiskt i sinnet, har en stenhård
arbetsmoral, är starkt sekulärt, plus
brinnande politiskt korrekt. Samt är
otvivelaktigt den ledande stjärnan
för världens ledande intellektuella
livsstil, kanske mest älskad av just
oss svenskar – ”hjärtat till vänster
och plånboken till höger”. En gång
ett litet udda gäng som gaddade
ihop sig på några kvadratkilometer
i Saint-Germain-des-Prés. numera
ett stort allsmäktigt världssamfund.
något annat symboliserar
Catherine Deneuve parisiskan. Hon
är den sinnligt sofistikerade förebilden
för tusentals likasinnade antingen de
bor på Östermalm, Park Avenue eller
i rätt kvarter i Paris. Fasaden är oantastlig. Makeupen är hård men diskret.
Klacken har exakt rätt höjd. Kjolen
visar precis lagom mycket. Håret är
inte för långt och aldrig för kort.
Ringen antyder, men skriker inte
ut, ett visst mått av rikedom.
Men under borgerskapets diskreta
charm, det dygdiga och oantastliga,
anar man dolda passioner och förbjudna lekar. En skickligt avvägd intellektuell dekadans med lika delar Yves
Saint Laurent och Marquis de Sade,
Chanel och Buñuel. En doft av den fina
världen, men med löften om någonting
Mer än
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annat, det är Paris oslagbara lockelse, och det främsta mervärdet i både
inkommande turism och utgående
export.
J a j ag h a r va rit uppe i Eiffeltornet,

kastar numera alltid en beundrande
blick från ett taxifönster. Ja jag har
stått där vid den okände soldatens grav
vid Triumfbågen. Än idag är det roligare att här snurra runt i trafiken än att
köra radiobil på Gröna Lund eller Liseberg. Ja jag har varit i Louvren – gjorde
museet på 60 minuter blankt efter en
amerikansk resetidning. Ja jag har varit på mässa i Notre-Dame. Inte förrän
efter en stund hörde jag att både kören
och alla besökare sjöng på tyska. Ja jag
har suttit på trappan till Sacré-Coeur
och druckit vin och ätit baguette – när
jag missade Corona-bussen hem till
Stockholm.
sade ofta ”Amerika
är mitt land, Paris är min hemstad”.
Josephine Baker sjöng med tårarna
rinnande J´ai deux amours, mon Pays
et Paris (Jag har två kärlekar, mitt
land och Paris). Och hur är det Rikard
Wolffs texter snurrar i hans ”Paris”
– ”rör mig, berör mig, stör mig, förför
mig, förstör mig…”.
Ofta är man fast in i det längsta i de
kvarter där en gång kärleken till Paris
började. Så identifierade jag mig själv
stenhårt med Saint-Germain-desPrés. Rue Jacob blev för mig ”lyckliga
gatan”. Vandrade jag över någon av
broarna till andra sidan floden, den
högra stranden, så var det bara för
någon timme, sen snabbt tillbaka.
Plötsligt hände något, mina murar
rasade. Min kvinnliga kompis i Paris
fick mig att byta sida. Det blev nya
kreativt stormiga dagar i Marais.
Kvällar och nätter blev allt vildare
runt Bastiljen. Och från 00-talet har
varje vecka eller weekend i Paris varit
som en tour-de-force genom för mig
ett ofta tidigare okänt Paris.

Gertrud St e in

Vid mit t se nast e be sök checkade jag

först in på ett enkelt hotell nära Place
d’Italie i 13ème och begav mig mot
Quartier Chinois, Paris’ lätt undangömda Chinatown. Här runt rue de
Tolbiac, avenue de Choisy, avenue
d’Ivry och in på alla smågator bubblar
det av kinesiska butiker, vietnamesiska krogar, buddistiska tempel.
Bara några kvarter bort finns ett
Paris jag totalt missat genom alla år
– den charmigt romantiska lilla byn
och torget vid Butte-Aux-Cailles, också i 13ème. Utgå från Metro Corvisart,
promenera Rue des Cinq Diamants till
Rue de la Butte Aux Cailles och Place
Paul Verlaine. Få platser i Paris känns
så icke turistiga och oförstörda.
Så förvandlas en okänd gata till
en av de mest omskrivna i Paris. För
den som samlar på bistroupplevelser
är Rue Paul Bert utan tvekan den
gatstump som de senaste åren susat
genom världspressen, Paris egna
medier och även våra egna svenska
spalter, tack vare knappt en handfull
innovativa nya personliga bistroer.

”Mer än något annat symboliserar Catherine Deneuve parisiskan.
Hon är den sinnligt sofistikerade förebilden för tusentals likasinnade antingen
de bor på Östermalm, Park Avenue eller i rätt kvarter i Paris.”

För den som dras till rock’n roll, alternativ shopping, puttrigt ungt kafé- och
bistroliv, så är utan tvekan Oberkampf
i 11ème den gata – plus angränsande
små sidogator – som lyckas ömsa skinn
lite lätt en gång om året sen långt tillbaka. Väljer man att bo här på något av
småhotellen är det också gångavstånd
till Bastiljen och Marais-kvarteren.
Många utser Café Charbon som sitt
huvudkontor. Här är det heller inte
många steg till det genuina Belleville
och deras alternativa kaféer, coola
klubbar och charmiga bistroer.
av oss är ju Paris en resa i
tiden – och då ofta bakåt. Mina favoritkvarter där mycket tycks oskuldsfullt
ha stannat av på 50-talet är Charonne
i 20ème runt kyrkan Saint-Germainde-Charonne – vid Rue de Bagnolet

Fö r må n ga
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och det nyurbana hotellet Mama
Shelter. Man får nästan tårar av lycka
vid första mötet med charmiga Rue Saint-Blaise och Café Noir. Runt hörnan
rockar den gamla nedlagda järnvägstationen med klubben La Flèche d’Or.
Den mer harmoniska dosen av det
etniskt afrikanska och arabiska utbudet
hittar man främst vid La Goutte d’Or
i 18ème, Montmartres östra granne.
Inkörsporten är vid korsningen Blvd
de Rochechoart & Boulevard Barbès,
cirka tio kvarter öster om Place Pigalle.
Här in på små sidogator blandas alla
fantastiska frukter och fiskar, exotiska
dofter och eleganta damer med de
ungas raï och rap, senegalesiska
klubbar och cous-cous krogar.
en liten bit bort i södra Pigalle, av många kallat för ”SoPi”, runt Rue
des Martyrs med sidogator i 9ème rakt
nedanför Place Pigalle, har alla unga
hippt välmående ”bobos” (bourgeoisie bohemian) sitt senaste heta näste.
Här är baguetterna och croissanterna
prisbelönta och godast i stan, svenskt
lösgodis frodas bredvid coolaste klädbutiker. Trottoarserveringar utstrålar
”nu”, inte ”då”. Bistroerna är innovativa.
Och stans mest creddstärkta klubbkung tar över någon liten bordell eller
dekadent kabaré, förvandlar till dagens
rockhotell eller überklubb. Samma ungt
karriäriga bohemiska gäng ur den hippa
parisiska kreativa klassen äter sig också
med stormsteg in runt Abbesses i det
tidigare nästan kitschigt sönderturistade Montmartre
Men bara

mitt i allt detta har jag då själv
fastnat i dagens Paris? De senaste åren
har jag valt att bo i södra Pigalle på mitt
nya favorithotell. Men första glaset blir
som alltid på det gamla kära kaféet i Saint-Germain-des-Prés, första middagen
helst på stamlokuset, det lilla brasseriet
på Rue des Ecoles i Quartier Latin. Men
redan nästa dag bär det av till min nya
romans med Canal St-Martin. Få kvarM e n va r
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ter känns så naturligt rätta, så charmiga
på ett nytt sätt, så parisiskt förföriska,
med den rätta mixen av närliggande
nostalgi och suget av idag och nuet.
Sen snabbt tillbaka upp till ett nytt
rockande Pigalle.
är det Paris som lockar
som den härligt frustrerade metropolen
– som ytterligheten av stressig, rastlös
och mustigt mänsklig stenöken. Parisarna trumpetar ut sin elegans, nonchalans och arrogans. Undra på om den
mest erfarne resenär ibland grips av lite
scenskräck. Och kanske just för att staden är som ett enda stort museum, så gör
invånarna allt för att leva i nuet. Allt från
nästan medeltida gycklare till brackigt
borgerskap spelar än idag upp sin parisiska gatuteater. Här i larmet, svetten,
parfymen, avgaserna, sorlet, fnaskeriet,
hundskiten, tutandet hittar vi alla ett
kafé, en bistro, ett brasserie, en trottoar
att begrunda föreställningen ifrån.
Fo rtfarande

Paris den mest oslagbara.
För få saker känns väl så självklart
och naturligt, när det gäller världens
destinationer, som att Paris är den mest
uppskattade av dem alla. Vi är över 30
miljoner om året som bara måste hit,
vilket gör Paris till världens mest
älskade turistmagnet. När ett amerikanskt företag en gång frågade tusentals flygvärdinnor och kaptener från
ett tiotal länder, och som alla bott
runt om i världen, var de helst av allt
skulle vilja slå sig ned, när de flugit
klart – ja, då gick Paris in som klar
etta (San Francisco var tvåa).
Och vi är bra många runt om i världen, som gör allt för att inte framstå
som turister, inte ens som resenärer,
utan med pondus låtsas att här i Paris,
hos mästaren inom art de vivre, har vi
landat vår själ och drömmer om vårt
andra hem.
Fö r m i g ä r

Bon voyage
– och bon courage!

Kaféer
Café de Flore.

b i s t ro e r
brasserier
Bofinger
Äldst, vackrast, mest
genuint, parisiskt
borgarbrus, turister,
Hollywoodstjärnor
5-7 rue de la Bastille,
4ème. Metro: Bastille
www.bofingerparis.com

L’Ami Louis
Den som lockas av att
ha en Chirac, Clinton,
Coppola, Woody Allen
eller Sharon Stone
som bordsgrannar,
och som inte upplever
pengar som något
problem.
32 rue du Vertbois,
Republique, 3ème.
Metro: Arts et Mértiers

L’Hotel Du Nord
Hur många är vi inte
som varit stammisar
i Quartier Latin, sen i
St Geramin-des-Prés,
vidare mot Bastiljen.
Nu sitter vi här vid det
lite vildare charmiga
alternativet.
102 quai de Jemmapes,
Canal St-Martin.
Metro: Goncourt
www.hoteldunord.org

La Fontaine
de Mars
Paris flerstjärniga
kockdivor skruvade
nervöst på sig, trodde
de skulle kamma hem
familjen Obama. Med
sina insiders valde de
denna charmiga enklare kvartersbistro.
129 rue Saint-Dominique,
7ème. Metro: Ecole
Militaire
www.fontainedemars.com

Här svassar än idag
parisarna ettrigt med
sin intellektuella fåfänga. Turisterna bänkar sig vid trottoarkanten, stammisarna
är i de inre eller övre
regionerna. Pråligare
granne är Les Deux
Magots.
172 blvd St Germain, StGermain-des-Prés, 6ème.
Metro: St Germain

Chez Prune.
Yngre, sorligare,
roligare, häftigare och
mer cool än de flesta
kaféer. Det perfekt
charmiga läget vid
kanalen. Hippa Hôtel
du Nord snett emot.
36 rue Beaurepaire, Canal Saint-Martin, 10ème.
Metro: Republique.

Le Select.
Still going strong sen
1925. Här hängde
Hemingway och Henry
Miller. Dagens cineaster, yuppies, kreatörer,
turister minglar och
raggar snyggt.
(La Coupole och Le
Dôme tuffar på snett
över gatan)
99 boulevard du Montparnasse, Montparnasse,
14ème. Metro: Vavin.

Le Sancerre.
I ett område fyllt av
snusk, skit och turistfällor är och förblir
detta en oas av bohemer, transvestiter,
mc-killar, studenter,
tanter och turister.
35 rue des Abbesses,
Montmartre, 18ème.
Metro: Abbesses.

natten
Le Baron
Den svåraste lilla
dörren att forcera,
innanför de 150 som
utgör dagens ”rock
hipsters”. Ägaren
gillar inte modeller
& fotbollsspelare.
6 avenue Marceau, 8ème.
Metro: Alma Marceau
www.clublebaron.com

V.I.P. Room
De vackra, de sensuella, de sanslösa på
det stora vilda heta
stället.

Shopping
Merci
Paris mest sympatiska
shoppingsuccé de senaste åren. Ett utsökt
urval av böcker, kläder, möbler, design…
Och del av vinsten går
till välgörenhet.

188 bis rue de Rivoli, 1er.
Metro: Concorde
www.viproom.fr

111 blvd Beaumarchais,
3ème. Metro: Saint Sébastien-Froissart
www.merci-merci.com

La Flèche d’Or

Colette

Rockklubb, dansklubb,
konsertlokal i nedlagd
järnvägsstation.
102 bis rue de Bagnolet,
Saint Blaise, 20ème.
Metro: Gambetta
www.flechedor.fr

Favela Chic
Bar-resto-club,
gulligt hip brassefransk stämning med
glimten i ögat.
18 rue du Faubourgdu-Temple, 11ème.
Metro: Republique
www.favelachic.com

Le Balajo
Dans i afton sen 1936,
charmör på en av
Paris klassiska nöjesgator.

Kombinationen av
utvalda nya talanger,
plus rätt böcker, musik.
En attityd och ett unikt
smaktänk, adressen
till den mest omskrivna i Paris.
213 rue Saint-Honoré, 1er.
Metro: Pyramides
www.colette.fr

Noir Kennedy
Rock, hipsters, cool,
punk, second hand,
kultbutik i många
kretsar.
12 rue du Roi de Sicille,
Le Marais, 4ème.
Metro: St Paul. www.
noirkennedyparis.com

9 rue de Lapp, Bastiljen,
11ème. Metro: Bastille
www.balajo.fr

Le Lido
Kabarérnas kabaré,
värstingen inom showbiz, de berömda 60
Bluebell Girls, cirka
tusenlappen i baren,
ca 2000 kr för middag
plus show (alternativt
klassiska Moulin Rouge uppe i Pigalle).
116 bis avenue des Champs-Elysées, 8ème. Metro:
George V. www.lido.fr

Läs mer på:
ving.se/paris
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TA INGA RISKER
DIN RESA ÄR VÄRDEFULL

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

Varför ska du köpa en reseförsäkring när du redan har
ett reseskydd i din hemförsäkring och kanske betalar
med kort? Det finns många skäl!
Goudas ”Komplement till hemförsäkring” är speciellt
utformad för att utöka det reseskydd du redan har i din
hemförsäkring. Det innebär att du aldrig blir dubbelförsäkrad.
· Du får hjälpen direkt på plats av din reseledare.
· Försäkringen ersätter förlorade resdagar om du
blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.
· Blir du sjuk mer än halva resan ersätter försäkringen
dig med en ny resa.
· Försäkringen gäller helt utan självrisk.
· Inträffar det något i din privata bostad eller i
din bil under resan, täcker försäkringen den
självrisk du får betala till ditt hem- eller
bilförsäkringsbolag.
· Hyr du bil på resmålet ersätter försäkringen
den självrisk du måste betala till uthyrnings
bolaget om du orsakar skada på bilen.
Saknar du hemförsäkring hjälper vi dig att teckna en
heltäckande försäkring.

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

boutique
franska delikatesser

Vi är många som fallit pladask för Paris, den mest romantiska av städer. Och när vi
väl lärt oss älska staden vill vi lära oss språket, kulturen… och maten. Men hur återskapar vi den där genuint franska känslan när vi kommit hem till Sverige? Genom
att njuta av franska delikatesser, förstås. Så voilà – några franska favoriter!
Text: kristofer kebbon

1.
Camembert
Man kan inte prata om franska
delikatesser utan att nämna
ost. Vill du vara säker på att
avnjuta en äkta fransk ost
ska du välja en AOC-märkt
ost (Appellation d’Origine
Contrôllée), det vill säga en
ost som är märkt med sitt
ursprungsområde i Frankrike.
Som dessertosten camembert,
den mjuka vitmögelost som
är uppkallad efter en stad i
Normandie.

Foto: delices de france, sverige

2.

4.

J ambon de Bayonne

Confit de canard

Bayonneskinka kommer från
orten med samma namn i
franska Baskien. Denna franska
motsvarighet till Italiens parma
och Spaniens serrano är en
helt naturlig produkt, där det
endast tillsätts salt från den
lokala floden Adour. Tidigare
florerade flera kopior som ofta
var varmrökta, till skillnad från
den äkta lufttorkade varianten.
Idag är skinkan namnskyddad
och har på så sätt bevarat sin
genuina smak.

3.
Macarons
Macarons, eller makroner, är
små biskviformade bakverk
gjorda på äggvitor, mald mandel, florsocker och socker. Det
sägs att Pariskonditoriet Ladurée skapade dessa godsaker på
1930-talet, men de traditionella
mandelbiskvierna med samma
namn har funnits ännu längre.
makroner sedan 1930-talet och
de hävdar på sin hemsida att
de var först med att lägga ihop
mandelbiskvierna till makroner,
något som dock är ostyrkt.

5.

6.

Escargot de
Bourgogne

Dijonsenap

Det franska kökets kanske
största delikatess är sniglar
med persilje- eller vitlökssmör. Rätten kommer ursprungligen från Bourgogne
och består vanligen av vitlöksgratinerade landsnäckor
som äts direkt ur skalet.

Confiterad, eller inkokt, anka
är en vanlig rätt i Frankrike
och finns att köpa på burk.
Confitering är en gammal
konserveringsmetod där
köttet först saltas in och
sedan långsamt får sjuda i
ankfett. Köttet blir mört och
fett och smaken fantastisk.
Servera gärna med pommes
salardaises, en annan fransk
specialitet, och anksås.

Från Bourgogne kommer även dijonsenapen, döpt efter regionens huvudstad. Den är ljus, innehåller inget eller
mycket lite socker och ibland vitt vin.
På 1600-talet var Dijon centrum för
senapstillverkningen och 1776 startade
Grey & Poupon sin kända fabrik. Dijon
står fortfarande för 90 % av Frankrikes
senapstillverkning.
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dubai
– s tö r s t, b ä s t o c h va c k r a s t
Gigantiska köpcentrum med hockeyrink och hajakvarium,
torn som sträcker sig halvvägs till himlen, sjustjärniga hotell och en
skidbacke mitt i öknen. Det låter som science fiction men är i allra
högsta grad verklighet i Dubai, världens snabbast växande stad.
Vings värld åkte dit och mötte en dinosaurie. Bokstavligen.

Text: kristofer kebbon

14 | vings värld # 2:2014

Foto: ted lindholm och vings bildarkiv

A

flinar guiden som just kommit för att hämta oss. Frågan är
befogad. Jag och min kollega står inne i den luftkonditionerade busskuren, påtagligt fascinerade. I en stad som
blir extremt varm under sommarmånaderna är förstås nerkylda busshållplatser ett måste, men för oss svenskar är det
en smula märkligt – och ganska imponerande. Det är första,
men inte sista gången jag blir imponerad under min vistelse i
Dubai. För det är bara att konstatera – Dubai har en extremt
hög wow-faktor.
re you e njoying t h e a ir condit ion?”

Fa kt um är a t t Duba i inte liknar någonting annat. Mellan
öknen och havet trängs hypermoderna skyskrapor med
gigantiska shoppingcentrum, inomhusskidbackar och Big
Ben-kopior. När Dubai ska sättas på kartan sparas det inte på
krutet. Dubai är också en av världens snabbast växande städer
och stadens popularitet som resmål ökar i ett rasande tempo.
2013 lockade staden över tio miljoner turister, varav knappt
100 000 kom från Sverige. När Dubai arrangerar världsutställningen 2020 beräknas siffran ha mer än fördubblats.

– utom en själ. Och
visst kan man tycka att en stad som kopierar hej vilt från hela

Ske pt ike rna h ä v dar a t t Duba i h ar a llt
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solnedgång
i öknen
En populär utflykt i Dubai
är att åka på ökensafari.
Ganska turistigt, men
väldigt roligt – och ett
bra tillfälle att få uppleva
solnedgången i öknen. Utflykten börjar med jeeprally genom sanddynerna
(håll i dig!) och avslutas
med middag under bar
himmel, komplett med
magdans och vattenpipa.

världen saknar egen personlighet. Själv tror jag snarare det
handlar om att Dubai saknar en stadskärna. Det har byggts så
ofantligt mycket, på flera ställen samtidigt, att det växt upp flera stadsdelar parallellt. Inte som i våra europeiska städer, där
staden under lång tid växt från ett historiskt centrum och utåt.
Avsaknaden av ett enskilt centrum gör att staden kan vara svår
att förstå, och överblicka, för en förstagångsbesökare.
tar man igen på gungorna. Bristen på historia kompenseras med nya saker. För nya
saker, det finns det gott om i Dubai. På rekordtid har Dubai
gått från att vara ett stycke öken till en av världens mest besökta städer. Med ett överflöd av pengar har man satsat på att
kopiera det bästa från Europa och USA – ja, hela världen – och
kryddat det med några egna stordåd, som till exempel världens högsta byggnad. Här finns såväl en konstgjord ögrupp i
form av världskartan som en inomhusskidbacke och en Big
Ben-kopia, fast större. För i princip allt som byggs är störst
bäst, och vackrast.
M e n d e t ma n f ö r l o rar p å karu sel l en

Bland annat finns planer på att bygga
kopior av samtliga världens sju underverk. Även världens

O c h me r s k a d e t bl i .
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största pariserhjul (som förstås ska heta Dubai Eye) är på
gång. Det sägs att hälften av världens lyftkranar befinner sig i
Dubai. Jag tvivlar inte på det.
av Guinness Rekordbok som kan
uppskatta en semester i Dubai. Klimatet är varm och skönt
när det är som kallast hemma i Sverige (undvik de heta sommarmånaderna), stränderna är breda och inbjudande och
dessutom är Dubai är en av världens säkraste städer. Här kan
man gå ut klockan fyra på natten utan att känna sig orolig, då
brottsligheten i princip är obefintlig. Och eftersom man från
Sverige når solen på mindre än sex timmar har Dubai blivit
ett populärt resmål vintertid, inte minst för långweekends.
I takt med att Dubai blivit en allt viktigare hubb för flygtrafiken väljer fler och fler också att kombinera några dagar i
Dubai med en solsemester på Seychellerna, Mauritius, Maldiverna eller Sri Lanka.
Me n de t är int e bara fa ns

till utländska seder gör
också Dubai till ett turistvänligt resmål. Alkohol är tillåtet
för serveringar med tillstånd, vilket finns på så gott som alla
hotell. Det är också på hotellen som det mesta händer. Det
De n re lat iv t öppna h å llninge n

världens högsta
byggnad
Att åka upp i Burj Khalifa,
världens högsta byggnad,
är nästan ett måste när du är
i Dubai. Men tänk på att du
måste boka biljett i förväg!
Ett tips om du vill undvika
trängsel är att boka en biljett
till restaurangen ”At.mosphere” två våningar under
utsiktsplanet. Biljetten är lite
dyrare men du får i gengäld
njuta av utsikten från en skön
loungefåtölj i världens högst
belägna restaurang – och
dessutom får du konsumera
för inträdet.

dubai med barn
Har du barn som gillar Guinness Rekordbok
kommer de att älska Dubai. För här finns
världens tre högsta hotell, världens högsta
byggnad, en av världens största inomhusskidbackar, världens två största konstgjorda öar
samt världens största shoppingcenter. För att
bara nämna några världsrekord. Andra säkra
kort för barnen är KidZania i Dubai Mall och
vattenlanden Wild Wadi eller Aquaventure.
Det sistnämnda hör till hotellet Atlantis The
Palm, men är öppet för allmänheten.

ski dubai
Att dra på sig mössa och vantar och åka slalom
i ett land som ligger mitt i öknen är en så surrealistisk upplevelse att man bara måste prova.
Vill du inte åka själv går det bra att titta på
andra åkare genom glasrutorna, från intilliggande Mall of the Emirates. Kom gärna tidigt
för mindre trängsel och manchesteråkning.
Självklart finns här pingviner också.
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Hello

Dubai

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

Hello Tomorrow
Koppla av med närmare 1 800 kanaler av underhållning  Njut av utsökt gourmetmat
18 | vings värld # 2:2014
Bli medlem i Emirates Skywards och öppna upp en värld av förmåner. Besök emirates.se

är här pengarna finns, liksom alkoholtillstånden, och det är
här utvecklingen sker. I vår del av världen hör det kanske till
ovanligheterna att man väljer ett hotell när man ska gå ut och
äta. I Dubai är det mer regel än undantag.
utan att besöka åtminstone
ett av de gigantiska köpcentrumen, Dubai Mall och Mall of
the Emirates. Det sistnämnda är kanske mest känt för sin
konstgjorda skidanläggning, Ski Dubai, men Dubai Mall är
det största. Uppgifterna går lite isär, men de flesta hävdar
att Dubai Mall är världens största köpcentrum. Säkert är i
alla fall att det är stort. Detta shoppingmecka är större än 50
fotbollsplaner och rymmer över 1 200 butiker på fyra våningar. Här hittar du alla varumärken du någonsin hört talas
om – och några till. När din shoppingkvot är fylld kan du ta en
tur genom hajakvariet (det finns en tunnel rakt igenom) eller
snöra på dig skridskorna och göra några åttor på ishockeyrinken. Eller bara ta en kaffe och beundra inomhusvattenfallet.
M a n k a n i n te r e s a t i l l Du b ai

Jo då, den finns också här i Dubai Mall.
Strax innanför huvudentrén möts vi av ett 24 meter långt
skelett från en 155 miljoner år gammal Diplodocus Longus.
Attraktionen är så färsk att inte ens vår guide kände till den.
Men sånt är livet här i Dubai. Nya upplevelser poppar upp
som svampar ur marken. Och än en gång står vi där, imponerade. För som sagt – Dubai har en extremt hög wow-faktor.
D i no s a u r ie n d å ?

gamla dubai
Allt är inte nytt i Dubai. Se till att hinna med
en tur genom gamla Dubai också. Börja med
ett besök på Dubai Museum i stadsdelen Bur
Dubai, promenera vidare genom textilmarknaden och ner till floden. Ta taxibåten för en
dirham över till Deira på andra sidan. Här
finns både krydd- och guldmarknaden, och
diverse andra souvenirbutiker.

Vings dubai
fakta: Dubai är både en stad och ett emirat i Förenade Arab
emiraten (UAE). När du reser med Ving kan du välja bland 27
hotell på fem resmål: Downtown Dubai, Bur Dubai, Deira,
Jumeirah Beach och Jebel Ali.
Flygtid: 6–7 timmar med direktflyg. Vi rekommenderar att
flyga med Emirates, som flyger direkt till Dubai från Stockholm
och Köpenhamn. 30 kg bagage, mat och dryck ombord samt
prisbelönat underhållningssystem ingår.
Tid: Svensk tid +3 timmar (vintertid). Svensk tid +2 timmar
(sommartid).
valuta : Arabiska dirham (AED).
sä song: Året runt, men behagligast klimat är det under
perioden oktober–april.
L ä s me r på : v ing. s e / d u b ai

ett hotell
du aldrig glömmer
Det finns hotell och så finns det hotell.
Atlantis The Palm tillhör den senare kategorin. Jättehotellet som ligger längst ut på den
konstgjorda ön The Palm Jumeirah har blivit
ett landmärke. Men det är inte bara storleken och arkitekturen som sticker ut. Förutom
de 1 500 rummen finns 21 restauranger, ett
jätteakvarium med 65 000 djur (det går att
boka en undervattenssvit), ett delfinarium och
ett gigantiskt vattenland. På stranden finns
en jättescen där artister som Avicii och David
Guetta framträtt. Låter det okej? Boka rum på
Ving.se/Atlantis.
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4

väga r t i l l

v i n t e r vä r m e

Vem vill inte fly till solen när det är som mörkast hemma i Sverige?
Men en långresa till Thailand eller Karibien hinns inte alltid med, ibland
vill man ha kortare restid och mindre tidsskillnad. Då passar det bättre
att rikta blicken söderut, snarare än åt öster eller väster.
Dubai är ett populärt alternativ – här är fyra till.

madeira

marocko

kap verde

gambia

Madeira är en charmig klassiker med högklassiga golfbanor och underbar natur. Här
väntar makalösa vyer med
branta stup, frodig grönska
och vackra vandringsleder.

I Marocko går det gamla och
det nya hand i hand. Koppla av
på milslånga stränder och ät
gott på moderna restauranger
– eller upplev mystiska sago
miljöer och myllrande basarer.

Ving har nonstop-charter till
Kap Verde. Ögruppen ligger
ca 50 mil väster om det afrikanska fastlandet och ganska
nära ekvatorn, vilket gör att de
tillhör Atlantens mest solsäkra
och torra öar.

Gambia är det mest solsäkra
resmålet i hela Vings värld.
De långa gyllengula stränderna kallas ofta för Gambias guld och sträcker sig i
stort sett längs hela kusten.

F l yg ti d : Ca 5–6 timmar.

Fl y g ti d : ca 5 timmar

Flygt id: ca 7–8 timmar

Flygt id: Ca 8–9 timmar.

T id s s k i l l n a d: - 1 timme.

Ti d sski l l n a d: - 1 timme.

Tidsskillna d: - 2 timmar.

Tidsskillna d: - 1 timme.

dag s te mp e r atu r: 22 °C

dag stem p eratur: 24 °C

dagst e mpe rat ur: 27 °C

dagst e mpe rat ur : 32 °C

i november.

i november.

i november.

i november.
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aktuellt hos ving
Från England till Bulgarien, via familjeparadiset Sunwing Family Resorts
och vuxenoasen Sunprime Hotels. 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.

Mera Grekland
Greklands popularitet har ökat stadigt de
senaste åren. 2014 introducerade Ving flera
nyheter i Grekland och trenden fortsätter även
nästa år. Nytt resmål till sommaren 2015 är
Thassos, en grön och skön ö i den norra delen
av Egeiska havet. Läs mer och boka på Ving.se.

Utnyttja de
röda dagarna!

Seniorträning
på Sunprime
Alla mår bra av att träna,
men vilken typ av träning
som passar bäst beror på
hur gammal man är. Tillhör
du den lite äldre delen
av befolkningen så kan vi
rekommendera SATS seniorklass, ”Senior Circuit”,
som vi lanserar på våra
vuxenhotell Sunprime Hotels i vinter. En funktionell
och varierad träning för
hela kroppen.

I år ligger jul- och nyårshelgen så bra till att de
flesta bara behöver ta ut
fem semesterdagar för
att få mer än två veckors
ledighet. Med andra
ord – ett perfekt läge att
boka en resa över jul och
nyår, utan att behöva
göra av med en massa
semesterdagar! Passa
på att planera din resa
medan det fortfarande
finns många avgångar
att välja på. För ett urval
av våra bästa jul- och
nyårsresor, besök
Ving.se/jul2014.

Nytt Sunwing i Bulgarien
Sommaren 2015 öppnar vi vårt fjortonde Sunwing, och
denna gång har turen kommit till Bulgarien. Det nya
familjehotellet heter Sunwing White Lagoon Beach
och ligger precis vid stranden, strax utanför Balchik.
Håll utkik i nästa nummer av Vings värld för en närmare titt på det nya familjeparadiset!

Fotbollsfeber – igen!
Yran från VM i Brasilien har knappt
hunnit lägga sig förrän det är dags
för nästa fotbollsfeber. Nu börjar
nämligen Premier League 2014/2015,
och som vanligt kan du köpa biljetter
till de hetaste matcherna hos Ving.
Vad sägs till exempel om Manchester
United mot Chelsea den 25 oktober, eller Liverpool mot
Arsenal den 20 december? Boka på Ving.se/fotbollsresor.

Storslam för Ving
i Stora Barnsemesterpriset
När finalomröstningarna i Stora
Barnsemesterpriset 2014 var klara
stod det klart att det återigen blev
storslam för Ving, som vann samtliga charterkategorier:
Bästa reseföretag för barnfamiljer: 	Ving
Bästa familjekoncept: 	Sunwing Family Resorts
Bästa barnklubb: 	Lollo & Bernie
Bästa familjehotell, alla resmål: 	Sunwing Sandy Bay Beach
Bästa familjehotell, Cypern: 	Sunwing Sandy Bay Beach
Bästa familjehotell, Egypten: 	Sunwing Waterworld Makadi Beach
Bästa familjehotell, Gran Canaria: 	Sunwing Arguineguín
Bästa familjehotell, Kreta: 	Sunwing Makrigialos Beach
Bästa familjehotell, Mallorca: 	Sunwing Alcudia Beach
Bästa familjehotell, Rhodos: 	Sunwing Kallithea Beach
Bästa familjehotell, Turkiet: 	Sunwing Side East Beach
Bästa familjehotell, Teneriffa: 	Sunwing Fañabé Beach
Bästa familjehotell, Thailand: 	Sunwing Kamala Beach

L äs m er på v i ng. se
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Alla vill till

karibien
– m e n i n g e n v e t va r t ?

Karibien, eller Västindien om man så vill,
är ett resmål som står högt upp på mångas önskelista.
Men när du väl bestämt sig för att resa dit kommer nästa fråga:
vart i Karibien ska du åka? Eftersom Ving har resor till 8 destinationer, 26 resmål och 145 hotell så finns det ju en hel
del att välja på. Så för dig som vill ha hjälp att välja
– här är vår Karibienguide!

T e x t : k r i s to f e r k e b b o n & pat r i k m a r k lu n d
Foto: vings bildarkiv
i l lu s t r at i o n : s a r a k e b b o n

Karibienspecial
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Karibienspecial
H it t a r ät t resmål i Kari b ien :

aruba kuba

dominikanska republiken

St barth mexiko

jamaica
curaçao

st Martin St Maarten
aruba

jamaica
Flyg non-stop med Ving till Jamaica och tillbringa en drömsemester på
ön som blivit själva sinnebilden av Karibien. Här får du både stränder
och sevärdheter i världsklass – till tonerna av skön reggaemusik. Välj
mellan fyra av öns populäraste resmål eller följ med på vår rundresa och
upplev allt Jamaica har att erbjuda. Barnfamiljer bor bäst på vårt Family
Garden-hotell Grand Bahía Principe i Runaway Bay. Här träffar du också
Vings maskotar Lollo & Bernie.
Stränder g Shopping d Mat & dryck d
Upplevelser g Resa med barn d

Aruba är kritvita stränder, ljumma vindar och vajande palmer. Ett
barnvänligt drömresmål där solen skiner året om och vattnet sällan
blir kallare än 25 grader. I den pastellfärgade huvudstaden Oranjestad kan du ägna dig åt shopping av hög klass och när hungern
sätter erbjuder Aruba ett stort antal restauranger med vällagad mat
från hela världen.
Stränder g Shopping f
Mat & dryck f Upplevelser s
Resa med barn g

curaçao
Curacao är pastellfärgad historia och karibiska stränder med palmer
som vajar i havsbrisen. I huvudstaden Willemstad kan man tillbringa
några angenäma eftermiddagar och kvällar, och vid devackra stränderna strax utanför staden väntar utmärkta hotell. Här finns också ett både
livligt och lokalt folkliv som ger ön en helt egen känsla.
Stränder f Shopping d Mat & dryck f
Upplevelser d Resa med barn d

kuba
Samtidshistoria, stränder och vacker natur. Kuba har mycket att
erbjuda den som vill ha en semester med både avkoppling och upplevelser. Missa inte möjligheten att boka in några nätter i Havanna
innan du fortsätter till sandstränderna i Varadero.
Stränder g Shopping s Mat & dryck s
Upplevelser g Resa med barn d
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st martin / st maarten
Omväxlingens ö, St Martin/St Maarten bjuder på det mesta av allt:
fantastiska stränder, god mat, spännande utflykter och massor av
sol. På ön ryms två länder, 40 stränder och bortåt 400 restauranger, tillsammans med skattefri shopping och strax intill; den gamla
svenska kolonin St Barth.
Stränder g Shopping f
Mat & dryck f Upplevelser f
Resa med barn f

mexiko
Långsträckta stränder, kristallklart vatten, uråldrig historia,
fantastisk mat och en gästvänlig atmosfär – Mexiko har det
mesta du kan begära av en drömsemester. Hos Ving kan du
välja mellan sex resmål, vart och ett med sin speciella karaktär.
Du kan också följa med på vår rundresa och få en kombination
av det bästa landet har att erbjuda.
Stränder g Shopping f
Mat & dryck f Upplevelser g
Resa med barn f

dominikanska repuBliken
Dominikanska republiken har allt – härliga stränder, spännande
äventyr och riktigt lyxiga hotell. Upplev naturen, njut av solen och
koppla av på hotellen – All Inclusive ingår nästan överallt, och
vill du ha lite omväxling finns både kortare och längre utflykter
att välja bland.
Stränder g Shopping s
Mat & dryck d Upplevelser f
Resa med barn f

st barth
St Barth är ett exklusivt litet paradis, bara någon timme med båt
från St Martin. Det är också en före detta svensk koloni som ömt
vårdar minnena från den svenska tiden, även om inte mycket
finns kvar. Över hela ön vilar ett slags nedtonad glamour, hjälpt
av både de kändisar som gärna samlas här och av typiskt fransk
elegans.
Stränder g Shopping f
Mat & dryck f Upplevelser d
Resa med barn s

vings värld # 2:2014 | 25

Karibienspecial
karibien-patriks
smultronställen

Första morgonen

ärmagisk
Den första morgonen i Karibien
är alltid lika magisk. På grund av tidskillnaden
vaknar jag alltid tidigt, hur pigg som helst,

GRAND CASE, st martin

och går ner på stranden för en promenad
medan solen går upp.
T e x t : pat r i k m a r k lu n d

Foto: ving

m

org o n p ro m en ad en har blivit en rutin sedan mitt första
besök i Karibien i slutet av 80-talet. Sedan dess har det
blivit några besök varje år och hur många det blivit sammanlagt har jag tappat räkningen över. Men jag vet att jag hunnit
med att besöka alla resmål vi har eller har haft i vårt program.
Dessutom de flesta andra öar i Karibien vid ett eller flera tillfällen.
I ärlighetens namn finns det inte så många av de bebodda öarna
som jag inte besökt.
Karibien dras lätt över en kam men inget kunde vara mer fel.
För det är stora skillnader mellan de olika öarna och länderna.
Klimat, natur, kultur, historia, språk, befolkning – det är mycket
som skiljer sig åt mellan de olika öarna. Det enda gemensamma jag
kan komma på är den sköna stämningen. Karibien är nämligen helt
fel om du gillar att jäkta och ha bråttom.
Så när nu utbudet av resor till Karibien ökar, eftersom fler vill
resa dit, inser jag att det kan vara svårt att välja vart man ska åka.
För allt ser ju så otroligt coolt ut (och det är det också). Så jag passar
på att dela med mig av några tips på vad som finns att se och göra.

Håll tillgodo!
pat r i k m a r k l u n d

Patrik Marklund har i sin roll som produktchef
besökt över 5 000 hotell världen över. Av alla
destinationer han besökt klappar hans hjärta
extra hårt för Karibien. Här tipsar han om
några av sina karibiska smultronställen.
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negril, jamaica

Bästa stranden
I Karibie n finns fler av världens
absolut finaste stränder. Stranden
i Negril på Jamaica, Negril Beach,
är en av de stränder som vanligtvis kommer med på topplistan
över världens finaste stränder.
Bara det faktum att stranden startar i en bukt med namnet Bloody
Bay gör resan värd. Sedan är det
11 kilometer kritvit korallsand, turkosblått vatten och i bakgrunden
spelas alltid reggae och ska.
Men sanden är precis lika kritvit på till exempel Tulumstranden
i Mexiko, Eagle Beach på Aruba,
Bayahibe i Dominikanska republiken, på Grace Bay i Turks & Caicos
eller på Orient Bay på St Martin.

Citytips

loterie farm, st martin

Roligt att göra

Gust

a
via
p
å

St

bra möjligheter till snorkling i Karibien
kommer kanske inte som någon överraskning. Men
att den kanske mest spektakulära snorklingen finns i
”skogsjöar” på Yucatan-halvön i Mexiko kanske förvånar. ”Skogsjöarna” kallas mer korrekt cenotes och
erbjuder fantastisk snorkling i kristallklart vatten och
ofta med möjligheten att snorkla in i grottsystem.
Men du kan också klättra i vattenfallen Dunns
River Fall utanför Ocho Rios på Jamaica, titta på
klippdykarna vid Rick’s Cafe på samma ö, snorkla
med rockor i Stingray City på Grand Cayman eller
klättra högt uppe bland trädtopparna på Loterie Farm
på St Martin.
A tt d e t f i nn s

Ba

xel-ha cenote, mexiko

At t Ha v anna på Kuba är en fantastisk stad känner
nog de flesta till. Men låt mig i stället tipsa om
Santo Domingo i Dominikanska republiken.
Zona Colonial, den gamla stadsdelen, är med på
UNESCO:s världsarvslista och här finns över 300
byggnader i spansk kolonialstil. Här finns dessutom
massor av trevliga restauranger och barer samt ett
riktigt bra rommuseum. På Museo del Ron y la Caña
i Zona Colonial kan man få både smakprover samt
en inblick i rommens historia.
Men du hittar också spännande shopping,
restauranger och intressanta platser i Havanna, i
San Juan på Puerto Rico, i Willemstad på Curaçao,
i chica Gustavia på St Bart och i superpittoreska
Grand Case på St Martin.

rt

Bästa maten
av resan och man kan äta både gott och billigt i Karibien. Även om jag ätit på många riktigt fina restauranger har jag mina bästa
matminnen från enkla lokala matställen.
	Som exempelvis Zeerover i fiskeläget Sanvaneta på Aruba. Det är en
enkel och billig restaurang utan meny. Borden står på fiskelägets brygga.
Alla med havsutsikt. Här serveras bara pinfärsk catch of the day (alltså bara
seafood) och man äter med fingrarna. Man beställer och betalar i ”kiosken”
vid entrén. Sedan bärs det ni beställt ut i det öppna köket på bryggan för
tillagning. Till det beställer man öl/läsk/vatten (vin och sprit har de inte),
nyfriterad pommes, nybakt bröd eller stekta plataner och en mängd spännande såser. Notan brukar stanna på ca 100 SEK/person.
	Är du ute efter klanderfri service och vita dukar – gå någon annanstans.
Vill du ha god lokalproducerad mat och en väldigt lokal upplevelse där du
kan komma i shorts och flip-flops är det här ett kanonställe.
Men det går lika bra att äta jerk på Scotchies på Jamaica, Bake’n’shark
i Maracas Bay på Trinidad, Kabritu Stoba (getgryta)
NEGRIL, jamaica
på matmarkanden i Willemstad eller på någon
av alla Lolo’s i Grand Case på St Martin.
L äs m e r p å :

Mat är e n v ikt ig de l

v i n g. s e/ k ar i b i en gui de

Det här är bara ett axplock av allt som finns att se, göra och uppleva i Karibien. Just nu är utbudet av resor större än någonsin – så vad väntar du på?
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Karibienspecial

E n ö. T vå l ä n d e r . F y r t i o s t r ä n d e r .

st martin
st maarten
Två länder, närmare 40 stränder,
bortåt fyrahundra restauranger och
en lång historia. Därtill vacker natur,
läckra små hotell och en före detta svensk
koloni alldeles intill. Det finns mycket
att se, och göra, och uppleva på
St Martin och St Maarten.

Text: björn une
Foto: vings bildarkiv
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Karibienspecial

St

M a r tin , el l er St Maarten , beroende
på om man menar den franska eller
holländska sidan, är ingen stor ö, bara
några mil tvärs över. Ändå ryms här mer än på
många betydligt större öar. På den norra, franska
sidan, är det grönare och mindre bebyggt, och
eftersom den sidan vetter mer mot Atlanten är
stränderna ofta mer dramatiska. Hotellen är ofta
mindre, och här finns också St Martins huvudstad
Marigot, med boulevarder, caféer, boutiquer och
andra franska ingredienser, allt i behändig skala.
Det brukar sägas att även om maten är bra
över hela ön så är den ännu bättre på den franska
sidan, men det är ju bokstavligen en smaksak. Om
man inte är i Grand Case, för där är den faktiskt
bäst på hela ön. Den södra, holländska sidan är
mer tätbebyggd än den franska. Här finns flera stora hotell, mer nöjesliv och både kryssningshamn
och flygplats. Stränderna mot Karibiska havet
sträcker sig med kortare avbrott längs hela kusten
och varierar mellan Simpson Bays långsträckta
svep till den mer intima stranden i Mullet Bay, där
man gärna tar en picknick i skuggan under träden.
Låt oss börja i Philipsburg, huvudstaden på St
Maarten.
P h i l i p s b u r g Beach walk, Front Street och Back
Street, så är det klart. Philipsburg är nästan skrattretande i sin sakliga stadsplanering. Ändå tar man
här emot merparten av öns två miljoner besökare
per år, antingen via kryssningsterminalen som
ligger inom synhåll från stranden, strax väster
om staden, eller via flygplatsen, ett stycke österut. Hit kommer de för att köpa en diamant eller
två, strosa runt i den lilla stan eller för att bada
på stranden som sträcker sig utmed hela Great
Bay. Philipsburg var en av de första europeiska
bosättningarna på ön, eftersom lagunen bakom
staden var som gjord för saltutvinning, men idag
har turisterna ersatt saltet som inkomstkälla,
och längs med både Front Street och Back Street
finns det gott om juvelerare och andra butiker som
bygger sin verksamhet på öns skattefria status
genom att sälja smycken, mode, cigarrer och rom.
Ändå har Philipsburg en helt egen karaktär, med
lutande bungalows i övervuxna trädgårdar, ett
halvt om halvt vårdat holländskt arv och mängder
av restauranger, både längs med strandpromenaden och längre upp i stan. Fortsätter man österut
kommer man så småningom till flygplatsen, och
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bortom den Maho Beach, känd för sitt spektakulära läge vid änden av landningsbanan, där de mest
våghalsiga radar upp sig längs med staketet för att
känna kraften från jetmotorerna när de varvar upp
inför starten. Vill man ta det lite lugnare är det
bara att bege sig över till andra sidan av Maho. Där
väntar Mullet Beach, en förtjusande strand och ett
bra ställe att äta lunch på den lilla restaurangen
som bara ligger några meter från vattnet.

”Det är ett litet
stycke Frankrike, fast i Karibien,
komplett med Hotell de Ville, la Poste
och alla de institutioner som hör
till en fransk stad.”
Tack vare den nybyggda bron
över Simpson Bay Lagoon, från landningsbanans
norra ände över till den franska sidan slipper man
numera en hel del köer under rusningstid, och det
är lätt att ta sig över till Marigot, huvudstaden på
St Martin. Det är ett litet stycke Frankrike, fast i
Karibien, komplett med Hotell de Ville, la Poste
och alla de institutioner som hör till en fransk
stad. Ändå är den karibiska känslan tydlig, i den
färgstarka marknaden nere vid marinan, i de vackra kreolhusen och i blandningen av folk på gatorna. Men på typiskt franskt manér finns menyerna
uppsatta utanför restauranger och caféer så man
kan låta sig frestas innan man gör sitt val.
Bron t ill Fra nkrike

Lot e rie Farm Strax norr om Marigot ligger en av
öns verkliga upplevelser: Loterie Farm. En minimal skylt på en stenmur vid sidan om huvudvägen
pekar lite diskret in på en grusväg till höger. Kontrasten mellan den diskreta infarten och det som
möter en i botten av dalgången är total. Till vänster ett litet paradis med en porlande bäck kantad
av solstolar och med små pooler här och där längs
dess vindlande lopp. Rakt fram en bergssluttning
med robusta träd sammanbundna av kraftiga stålvajrar, och mellan dem ett mellanting av lounge
och restaurang. Bara att ta på sig säkerhetsselen
och ge sig hän åt en timme av total koncentration
då man försiktigt tar sig fram längs uppspända
broar eller glider längs vajrarna mellan träden. Det
är svettigt, slitsamt och mycket spännande. Efteråt

”Grand Case är en dröm för både gourmeter och gourmander. Byn
består i stort sett bara av en enda gata, kantad av restauranger och barer,
med ett och annat boulangerie eller patisserie för att ge lite variation.”

s t m a r t i n i b i l d ER :

Uppe till vänster: Philipsburg.
Uppe till höger: Loterie Farm.
Nere till vänster: Sonesta
Great Bay Philipsburg.
Nere till höger: Grand Case.
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Karibienspecial
är det skönt att sträcka ut sig längs med
bäcken, slappna av och beställa något
kallt att dricka medan man funderar på
nästa stopp – Grand Case.
är en dröm för både gourmeter och gourmander. Byn består i
stort sett bara av en enda gata, kantad
av restauranger och barer, med ett och
annat boulangerie eller patisserie för
att ge lite variation. Det är hit man ska
åka om man vill smaka det bästa ön har
att erbjuda. Och det är inte bara franskt,
här finns också lolos, lokala matställen där man sitter vid långbord och
beställer rätt från grillen eller grytan,
Grand Case

Mot öst kust e n Avstånden är inte stora
på St Martin, och det tar bara tjugo minuter att köra från östkusten, tvärs över
ön till västkusten och en av öns bästa
stränder: Orient Bay. Här slår Atlantens
vågor in och gör det till en dröm för både
kitesurfare och seglare. Men även de
som bara vill bada tar sig gärna hit, eftersom ett rev skyddar stranden från de
högsta vågorna, och med två kilometer
strand finns det alltid gott om plats. Vid
klart väder kan man se tvärs över till St
Barth, den gamla svenska kolonin, och
ett givet mål för en dagsutflykt när man
sett allt som St Martin/St Maarten har
att erbjuda.

kanske tillsammans med en johnny
cake eller två. Är det varmt sätter man
sig på terrassen där både utsikten över
havet och en svalkande bris gör sitt
för att fullända upplevelsen. Men det
spelar egentligen ingen roll var man
befinner sig på St Martin när hungern
sätter in. Någon har räknat till runt
400 restauranger på ön, från ett par
bord vid vägkanten till luftkonditionerade lyxkrogar med vårdad klädsel och
imponerande vinlistor. Så det går alltid
att hitta något som lockar, vare sig det
är en nygrillad hummer med en sval
bourgogne eller en beef jerky sandwich
och en iskall öl.

Vings ST MARTIN

m ah o b eac h
En resa med Ving till
Maho Beach innebär fina
stränder, ett bra utbud av
butiker och restauranger
samt möjligheten att
bo på vårt barnvänliga
Family Garden-hotell.

O y s t er P o nd
/ D aw n B each
Oyster Pond och Dawn
Beach erbjuder utmärkta
hotell, en fin strand och en
avkopplande semester i
fina omgivningar.
M ar i g o t
St Martins huvudstad
Marigot är en perfekt mix
av Frankrike och Karibien.
Res hit med Ving och låt
dig förföras av en stad
med en ovanligt skön
atmosfär.

O r i en t B ay
I Orient Bay hittar du St
Martins bästa utbud av
vattensporter. Stranden
är fin och med Ving bor
du på gångavstånd från
restaurangerna.

i l lu s t r at i o n : s a r a k e b b o n

Fa kta

k li m at

F l yg ti d : Ca 10–15 timmar.

jan

feb

T id: Vintertid -5 timmar.
Sommartid -6 timmar.

26

26

27

18

18

26

26

va lu ta : USD.
s ä s o n g: November–mars.

G r an d C as e
I Grand Case väntar öns
bästa restaurangutbud.
Reser du med Ving bor
du i bekväma lägenheter
alldeles vid stranden.

P h i li p s b u r g
Stad, strand och möjlighet
till hotell med All Inclusive.
När du reser med Ving
till Philipsburg får du ut
det mesta möjliga av din
semester på St Maarten.

mars april

maj

juni

juli

aug

sept	 okt

nov

dec

29

30

31

32

32

31

29

27

27

19

21

22

23

23

24

23

23

21

19

27

28

28

28

28

28

28

28

27

26

L äs m er på: v i n g. s e/ s t-ma r t i n
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roomservice
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.

Mer reseinspiration
att ladda ner
Har du en surfplatta? Då får du inte
missa att ladda ner Vings världappen. Där hittar du massor av
reseinspiration, bonusmaterial och
dessutom en exklusiv tävling där du
kan vinna en resa till Tel Aviv! Finns
på App Store och Google Play.

Ansiktslyftning
för Sunprime
Atlantic View
Ett annat mycket populärt
Sunprime-hotell är Sunprime Atlantic View på Gran
Canaria. Hotellets många
stamgäster kommer få
en glad överraskning i
vinter, då hotellet fått en
rejäl ansiktslyftning inför
vintersäsongen. Bland
annat väntar ny inredning
på rummen, ett nytt
restaurangkoncept och
en ny utomhuslounge.

28%

HYLLAT HOTELL
Vill du bo på ett hotell som gästerna älskar ska du välja
Sunprime Ayia Napa Suites på Cypern. Efter att 1 900
gäster hade betygsatt Vings vuxenhotell landade snittet
på 5,0. Ett ganska bra betyg, med tanke på att maxbetyget
är 5… Hotellet rankas också som nummer ett av alla hotell
i Ayia Napa på TripAdvisor.

Vinterns topp 10

av svenskarna
provligger sängen direkt
efter incheckningen
på hotellet.
Källa: Vings resepanel.

1.

5.

4.

10.

Apropå populära hotell, här
är topplistan över förra
vinterns mest populära hotell:
1. Bucuti & Tara Beach Resorts,
Aruba
2. El Greco, Gran Canaria
3. The Cliff Bay Resort, Madeira
4. Hotel Botanico, Teneriffa
5. The Residence, Madeira
6. Radisson Blu Resort,
Arguineguín
7. The Royal , Mexiko
8.	RIU Calypso, Fuerteventura
9. Villa Del Conde Resort ,
	Gran Canaria
10. Beyond Resort Khao Lak, 		
Thailand

Frukosten är
viktigast
När svenskarna beskriver
sina drömhotell hamnar
frukosten högst upp på
önskelistan. Detta visar
Vings senaste undersökning Resepanelen, där
6 778 personer blivit tillfrågade om vad de tycker
är viktigast på drömhotellet. 6 av 10 uppger att de
helst vill ha en stor dignande frukostbuffé med färsk
frukt, och omkring hälften
tycker att en stor balkong
med utsikt över havet är
ett måste på drömhotellet.
Läs m er p å: V i n g. se
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triathlon
på m a l lo r c a
Hur mycket vaddering i cykelbyxorna krävs för
15 mils cykling? Hur är det att simma i Medelhavet jämfört med
i en pool och hur får man snabbast på sig ett par löparskor? Triathlon är
en uthållighetssport som består av tre grenar i en följd: simning, cykling
och löpning. Ving och Trifit anordnade ett triathlonläger på Mallorca
i april. Jag packade ner cykelhjälmen och joggingskorna i resväskan och
åkte dit för att ta reda på varför allt fler fastnar för sporten.

Text: anna bengtsdot ter
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Foto: anna bengtsdot ter & ving

Lör: Uppstart & info

Sön: FM: cykling distans, blandad terräng
EM: löpteknik på stranden
Mån: FM: cykling, lätt terräng
EM: växlingsträning, simträning i havet
Tis: FM: cykling distans, backar
EM: styrketräning, stretchövningar
Ons: FM: växlingsträning
EM: cykling intervaller, simträning i havet
Tor: FM: cykling distans (Palma t.o.r.)
EM: lätt jogg, strandpromenaden
Fre: FM: crawlträning
EM: cykling distans

Anna Bengtsdotter
webb-ad, Ving

K

vid sjutiden varje morgon. Det är dag fem
på lägret och jag reflekterar inte
längre över träningsvärken i benen.
Vi bor på Sunwing Alcudia Beach på
Mallorca och börjar varje morgon vid
frukostbuffén tillsammans med ett par
morgonpigga barnfamiljer. Efter en
rejäl frukost ser vi till att allt är med
– påfyllda vattenflaskor, energibarer,
några euros till fika, extraslang och
pump – och rullar iväg.
l o c k a n r in g er

oss uppför backar som aldrig
verkar ta slut. Vårt motto blir snabbt:
”finns det en uppförsbacke så finns det
även en nerförsbacke”. Vi rullar nerför
serpentinvägar som kantas av apelsinträd och betande får och på cykeldatorn
kan jag då och då avläsa hastigheter
uppåt 50 km/h.
V i k ä mp a r

för lägret är Christian Kirchberger. Han är idrottslärare och har
tävlat i triathlon sedan 1990 och även
L eda r e n

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

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

säger Christian en morgon vid frukostbuffén. Tidigare i veckan
har vi cyklat några pass på 10 mil, men
jag inser snabbt att en tur till Palma
kommer bli ännu längre. Jag blir pirrig.
10 mil är långt och nu säger han att vi
ska cykla ännu längre! Jag försöker
i Palma idag!”

i sadeln inser jag att
Mallorca är som gjort för att upptäckas!
Om inte från cykelsadeln så från en utflykt eller hyrbil. Vi cyklar förbi det ena
vackra landskapet efter det andra och
jag får bita mig själv i tungan för att inte
Efter n ågra da gar
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”Vi cyklar förbi det ena vackra landskapet
efter det andra och jag får bita mig själv i tungan för
att inte ropa ”Stopp! Fotopaus!” alltför ofta.”

trots nervositeten få i mig en macka,
scrambled eggs och en skål yoghurt
– för jag vet att energin kommer
behövas. Vi rullar söderut och tar en
väldigt vacker väg genom flera fina
byar. Så småningom börjar vingårdar
och apelsinlundar längs vägarna övergå
till tätare bebyggelse och vi ser Palma
sträcka ut sig framför oss. Vi stannar
till på en mysig restaurang vid havet
och konstaterar att få gånger har en
portion pasta och en läsk smakat så
gott. Flera av oss har aldrig har varit
i Palma så efter lunch rullar vi sakta
längs strandpromenaden innan vi viker
av norrut igen. Christian har kollat
upp hur vinden ligger och även denna
dag har vi välkommen medvind när vi
rullar hemåt.
Alcudia har
vi cyklat 13 mil. Vi pratar ihop oss och
är eniga, vore det inte kul med en tur
på 15 mil? Christian kollar på kartan
och vi bestämmer oss för en extra-

N ä r v i b ö r j a r n ä rm a o ss
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sväng till Puerto Pollensa, en by drygt
en mil norr om Alcudia. Vi trampar på,
endorfiner fyller kroppen och jag ger
ifrån mig ett litet segervrål när cykeldatorn tickar upp från 149 till 150 km.
Woohoo! Med trötta ben och ett bortdomnat lillfinger är jag supernöjd när vi
kommer tillbaka till hotellet och jag kan
klicka loss cykelskorna från pedalerna.
Jag och min kompis köper varsin glass
och sätter oss i solen på balkongen en
timme. Samtalsämnet är givet: varför
i hela friden har vi inte åkt på en sådan
här resa tidigare?
övar vi bland annat löpteknik längs strandpromenaden
och simning. Att simma i Medelhavet
visar sig innebära lite nya utmaningar
jämfört med att crawla i en pool. Man
flyter bättre i saltvattnet, men vågorna
orsakar en och annan kallsup. Vi övar
också på växlingar mellan de olika
grenarna och får lära oss hur man får
på sig löparskorna fortast (med gum-

miband istället för skosnören) och hur
man springer med cykeln smidigast
i växlingszonen (genom att hålla den
i sadeln).
i hamnen frågar
jag veteranerna i gänget varför de fastnat för just triathlon. Alla är eniga om
att det är variationen i träningen som
är huvudskälet. ”Charmen på tävling
är att alla har någon stark respektive
svag gren. Man kan leda stort efter
simningen men tappa på cyklingen
och ta igen det på löpningen – eller
tvärtom” tillägger Christian.
Unde r e n t a pa smidda g

På efte rmiddagarna

Jag somna r innan 22 varje kväll. Boken
jag hade med mig har jag inte ens öppnat och jag skojar om att ”efter den här
veckan så skulle man behöva en veckas
semester”. Men jag inser också att det
har varit en av de roligaste och mest
inspirerande resorna jag varit på. Trots
kallsupar, träningsvärk och ett bortdomnat lillfinger.

vings

träningsresor
Vandringsresor
Vandring är på många
sätt det optimala sättet
att kombinera nytta med
nöje på semestern. Det
är enkelt och billigt (den
enda utrustning du behöver är ett par rejäla skor),
det är en skön och omväxlande motionsform och du
får se sidor av resmålet
du aldrig ser från stranden
eller poolkanten.
Läs mer på Ving.se
/vandringsresor.

Skidåkning
i Alperna
Om du är en vän av
skidåkning kan en resa
till Alperna bli en av
livets höjdpunkter. Här
kastar du dig utför världens bästa pister, allt
från fartfyllda svarta
pister till carvingvänliga backar med lite
mer barnvänlig lutning.
På köpet får du en hänförande utsikt och vill
du kombinera sportandet med nöjen finns
här alla möjligheter.
Läs mer på Ving.se
/skidresor.

Cykla på
Mallorca

SATS-pass i solen

Golfresor
Det är lätt att älska golf
när hela ens synfält fylls
av ljusgröna vidder, en
klarblå himmel och ett
mäktigt hav vid horisonten. Bokar du en golfresa
med Ving är det just detta
du kan se fram emot,
oavsett om resmålet heter
Mexiko, Madeira eller
Mallorca. Och en sak är
säker: sällan är du så utvilad efter en motionsvecka
som efter en veckas golf
i solen.
Läs mer på Ving.se/golf.

Simträning på
Sunwing

Vissa resmål lämpar sig
extra bra för en dykresa.
På platser som Maldiverna, Mexiko eller Röda
havet finns ju den bästa
underhållningen under
vattenytan. Vi hjälper dig
gärna att komma i kontakt
med närmaste dykcenter,
och har du inte redan
dykcertifikat finns det ofta
kurser att gå.

Du gillar cykling och du
gillar solsken. Då är en
cykelsemester perfekt!
Mallorca är med sina utmanande berg, sin vackra
natur och sina mysiga
små städer det perfekta
cykelresmålet. Och när du
behöver koppla av väntar
den läckra spanska maten
och de vackra stränderna.
Ving har skräddarsydda
cykelresor som passar lika
bra när du vill resa med
klubben som när du reser
med familjen.

Läs mer på
Ving.se/dykresor.

Läs mer på Ving.se
/cykelresor.

Läs mer på Ving.se
/simskola.

Dykning

Att kunna simma är en
livsviktig kunskap som
både föräldrar och barn
har stor glädje av under
hela livet. På semestern
är bad och vattenlek ett
självklart inslag, därför
erbjuder vi även simskola
på flera av våra Sunwing
Family Resorts. Simskolan
på Sunwing finns såväl för
nybörjare som för ungdomar och vuxna som vill
lära sig crawla.

Du vet väl att Sveriges
bästa träning även finns
utomlands? För på alla
Sunwing Family Resorts
och alla Sunprime Hotels
kan du gå på gruppträningsklasser med SATSinstruktörer. Välj mellan
populära klasser som
bland annat SATS Core,
SATS Yoga, Crosstraining
och SATS Power Step.
Utöver gruppträningsklasserna har du alltid tillgång
till våra gym där du kan
träna på egen hand. På
utvalda hotell kan du
dessutom boka din egen
PT under semestern.
Läs mer på Ving.se/
sunwing och Ving.se
/sunprime.

Specialresor
Flera gånger om året
arrangerar Ving specialarrangemang som triathlonläger, yogaresor och
”kom i form”-resor. Dessa
veckor är fullspäckade
med träning, inspiration
och roliga aktiviteter.
Passar även bra för dig
som reser ensam och vill
träffa likasinnade.
För aktuellt program,
besök Ving.se.
Läs mer på:
Ving.se/traningsresor
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12 timmar i

l a s pa l m a s
Kanarieöarna är ett omåttligt populärt resmål, som lockar
massor av svenskar varje år. Men många missar en av ögruppens
allra bästa platser – Las Palmas. Följ med på tolv intensiva
timmar i Gran Canarias mysiga huvudstad.
Text: kristofer kebbon

F o t o : m at i n a t s o ga s o c h v i n g s b i l da r k i v

09:00

12:45

Morg ondopp vid
L as Canteras

Tapaslunch i saluhallen

Börja dagen med ett besök på
Las Canteras, en av världens
bästa citystränder. Ta ett dopp,
iaktta surfarna eller njut av
ett glas juice på någon av de
många serveringar som finns
längs med strandpromenaden.

1

När det börjar kurra i magen kan du
med fördel styra stegen mot saluhallen
Mercado del Puerto på Calle Albareda,
vid den norra änden av Las Canteras.
Här kan du välja och vraka bland alla
små delikatessdiskar, som även fungerar som små serveringar. Skön miljö,
underbara tapas.

10:15

13:30

Kaffe i Parque Santa Catalina

Promena d i gaml a stan

Några kvarter från Las Canteras även turistbyrån, och många av
hittar du den livliga Santa Castadens busslinjer går härifrån.
talina-parken, som trots namnet
snarare är ett palmkantat torg
än en park. Här är det liv och
rörelse dag som kväll. Ta en kaffe
på någon av uteserveringarna
och studera gubbarna som sitter
och spelar domino. Här hittar du

2

Efter lunch är det hög tid för en
promenad genom Las Palmas
äldsta och vackraste kvarter
i Vegueta, som ligger en kort
taxifärd från Las Canteras. Kolla
in tjusiga Catedral de Santa
Ana och traska vidare längs
gatan med det coola namnet,
Doctor Chil. Vik av mot mysiga

11:00
Shopping på Mesa y López
Dags för lite shopping! Promenera
vidare till den stora gatan Avenida José
Mesa y López, där de stora varuhusen
finns. På Spaniens mesta varuhus El
Corte Inglés kan du garanterat göra ett
och annat fynd.
3
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4

5

Plaza de Santo Domingo där du
kan beundra de vackra gamla
kanariska husen med sina
träbalkonger. Känner du för att
kolla in ett museum finns både
Columbusmuseet och Museo
Canario i krokarna, och om du
inte fick nog på lunchen finns
här många trevliga tapasbarer.

11

1

3
2
4

10

6

8
5

9

7

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

14:30

19:00

Konstrunda
på San Martin

Drink på
El Apartamento

Är du konstintresserad rekommenderas ett stopp på utställningslokalen San Martin. I den
gamla sjukhusbyggnaden visas ofta högklassig konst. Har
du tur visas en utställning med
Joaquín Sorolla, eller någon
annan spansk mästare.

Starta kvällen med en gin
tónica på El Apartamento, en
trevlig och skönt avslappnad
bar i början av Avenida Mesa
y López. Som namnet antyder
är stället inrett lite som en
lägenhet, vilket gör att man
känner sig som hemma direkt.

6

15:45

16:15
Shopping i Triana
Dags för andra shoppingheatet! Om Mesa y López bjöd
på de stora varuhusen så är
det här du hittar de lite mindre
butikerna, och inte minst kända varumärken som Massimo
Dutti, Guess, Zara och Desigual. Följ den flotta gågatan
Calle Triana och glöm inte att
rikta blicken uppåt emellanåt – här finns många vackra
husfasader.

8

Kaffe med utsikt
Efter lite andlig spis sitter det
alltid fint med en stärkande
kopp kaffe. Om du korsar
Calle Juan de Quesada, som
skiljer Vegueta från Triana,
hamnar du framför Monopolhuset. Högst upp i huset ligger
La Azotea de Benito, en skön
takterrass med cool lounge
känsla. Beställ en cortado
eller – om du vill känna dig
lite extra spansk – en carajillo,
och njut av utsikten.

7

17:10

1. 	Las Canteras
2. Parque Santa
Catalina
3. Avenida José
Mesa y López
4. Saluhall
5. 	Vegueta
6. 	San Martin
7. 	La Azotea de Benito
8. Triana
9. Parque de San Telmo
10. El Apartamento
11. La Cabaña Criolla

10

20:30
Middag på L a Cabaña Crioll a
I Las Palmas finns goda möjligheter att äta
riktigt gott. Ett säkert kort för dig som gillar
kött är La Cabaña Criolla, Las Palmas
kanske bästa köttrestaurang. Här råder
en varm och välkomnande stämning
och barn är lika välkomna som vuxna.
De argentinska grillrätterna gör ingen
besviken, och aiolin är gudomlig.

Glass i Parque
de San Telmo

11

När du når slutet av Calle Triana
hamnar du i Parque de San Telmo. Ta en glass, slå dig ner på en
parkbänk och beskåda folklivet
och det vackra art deco-caféet
i torgets ena hörn. Har du tur
tajmar du in ett musikframträdande på den lilla scenen.
9

L äs m er på: v i n g. s e/ g r an c an a r i a
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det visste du inte om

thomas cook
airlines scandinavia

Vings eget flygbolag Thomas Cook Airlines
Scandinavia prövade vingarna för första gången den
9 maj 2008, men vår historia går längre tillbaka än
så. Tidigare var vi kända som MyTravel Airways
och ännu tidigare hette vi Premiair.

...FLYGER CA 1.000 VARV
RUNT JORDEN PER ÅR.

Text: kristofer kebbon
i l lu s t r at i o n : c e c i l i a m a l m b o r g

...HAR ÖVER
1.000 ANSTÄLLDA.

-70%

1 ÅR=

10.000 FLYGNINGAR =
50.000 FLYGTIMMAR.

...HAR MINSKAT MÄNGDEN KABINAVFALL
MED CA 70% SEDAN MILLENNIESKIFTET.
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...GÖR NÄRMARE 10.000 FLYGNINGAR
OCH CIRKA 50.000 FLYGTIMMAR PER ÅR.

..INFÖRDE 2001, SOM FÖRSTA
EUROPEISKA FLYGBOLAG,
SORTERING AV AVFALL OMBORD.

...FLYGER ÅRLIGEN CA 1.2 MILJONER SVENSKAR,
DANSKAR, NORRMÄN OCH FINLÄNDARE TILL RESMÅL
RUNT OM I VÄRLDEN. OCH HEM IGEN.

..BLEV ISO 14001-MILJÖCERTIFIERADE 2010, SOM ETT AV DE FÖRSTA FLYGBOLAGEN I VÄRLDEN.

...HAR EN AV BRANSCHENS
LÄGSTA NIVÅER AV
KOLDIOXIDUTSLÄPP PER
PASSAGERARE OCH KILOMETER.

CO 2

LÄS MER PÅ
THOMASCOOK
AIRLINES.SE

...SERVERAR ÅRLIGEN
ÖVER 2.1 MILJONER
MÅLTIDER OMBORD.
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Sedan två år tillbaka har Kanarieöarnas båda Sunwing-hotell
berikats med ett helt nytt restaurangkoncept. Restaurangerna, som
blandar klassiska rätter och internationella favoriter med kanariska
specialiteter, har fått sina namn efter respektive kökschef.
På Sunwing Arguineguín Seafront, Gran Canaria, heter restaurangen Miguel’s Kitchen & Grill efter kocken Miguel Suarez del Pino. På
Sunwing Fañabé Beach på Teneriffa är det Vicente’s Kitchen & Grill
som gäller, döpt efter Vicente Rodriguez Suarez.
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kan ari eö arn as

m ä s t e r KO C K A R
Miguel och Vicente är Vings egna mästerkockar på Kanarieöarna.
Med varsin restaurang på varsin ö mättar de varje månad tusentals semester
firande magar med sin mix av det internationella och det kanariska köket.
Vi tog med dem på en tur till matmarknaden i Santa Cruz på Teneriffa för att se
hur de hittar sin inspiration. På köpet fick vi några recept på kanariska tapas.

Text: kristofer kebbon

F o t o : m a t i n a t s o g a s , p e l l e l u n d b e r g oc h v i n g s b i l d a r k i v
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Med de nya restaurangkoncepten

har kökscheferna Miguel och Vicente fått ta
ett större ansvar för sina ”barn”, och menyerna fått lite mer lokala inslag. Det går inte
att ta miste på kockarnas stolthet, som bland
annat tar sitt uttryck i en ständig tävlan.
Varje vecka jämför de båda kockarna betygen de fått från sina gäster via den rapport
som skickas från huvudkontoret i Sverige.
När Vings värld är på besök har Miguel precis
fått reda på att han vann veckans kockkamp,
med knapp marginal. Något han inte är sen
att berätta…

V i c e n t e Ro d r i g u e z
S ua r e z

Gör: Kökschef, Vicente’s
Kitchen & Grill, Sunwing
Fañabé Beach på
Teneriffa.
Ålder: 47
Kommer från: Maspalomas, Gran Canaria
Antal år i restaurangbranschen: 34
Antal år på Sunwing: 26

M i g u e l S ua r e z
del Pino

Gör: Kökschef, Miguel’s
Kitchen & Grill, Sunwing
Arguineguín Seafront på
Gran Canaria.
Ålder: 46
Kommer från: Las
Palmas de Gran Canaria
Antal år i restaurangbranschen: 27
Antal år på Sunwing: 5
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Miguel och Vicente förenas av sin
kanariska bakgrund och sin kärlek till mat.
Båda kommer från Gran Canaria; Miguel växte
upp i bergen och Vicente vid havet. För Miguel,
som växte upp på en gård och började laga
mat vid sju års ålder, kom kockyrket naturligt.
Vicente fick som tonåring välja mellan att
jobba hemma hos föräldrarna, eller på restaurang. Han valde det senare.

På den stora matmarknaden

i Santa Cruz, Mercado de Nuestra Señora de Africa,
råder livlig aktivitet. Vid queserians ostdisk skiner
Miguel upp när han hittar en ost från sin hemort.
Vicente smakar nyfiket, och börjar genast jämföra
med ostarna från den egna födelseorten.
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M i g u e l oc h V i c e n t e s

KANARISKA TAPAS
Den spanska tapastraditionen har många år på nacken, men är just nu hetare
än någonsin på Kanarieöarna. Ett av de vanligaste sätten att umgås är runt ett bord
fyllt av tapas, med en öl eller ett glas vin. Miguel och Vicente hämtar gärna inspiration
från sina föräldrars gamla recept, men gärna med nya detaljer. Här delar de med
sig av några favoriter. Samtliga recept är beräknade för 4–6 personer.
r e c e pt : j o h a n å k e r b e r g

Foto: pelle lundberg

Pimie nto s de padr ón
Pimientos de padrón tillhör både
Miguels och Vicentes favoriter. En
genuin spansk rätt som de båda kockarna växte upp med, och som är lika
populär nu som någonsin förr.
• 0,5 kg färska pimientos de padrón
(små, gröna paprikor)
• 0,5 l olivolja, virgin
• Flingsalt

T o rt i ll a es pa ñ ol a
Spansk potatisomelett är en av de vanligaste rätterna i Spanien.
Och det finns en anledning till detta. Enkelt att laga och gott att äta!
•
•
•
•
•
•

0,5 dl olivolja
4 bakpotatisar, skalade och skivade
1 gul lök, hackad
200 g chorizo, tärnad
5 ägg
Salt & peppar

Gör så här:
1. Värm 2 msk olja i en stekpanna på
medelvärme.
2. 	Stek potatis och lök i ca 10–15 minuter.
3. 	Lägg chorizo och stek i ytterligare
5 minuter eller tills potatisen
mjuknat och korven är stekt.
Krydda med salt och peppar.
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4. 	Vispa äggen i en stor skål.
5. 	Lägg i potatis, lök och chorizo.
Blanda väl.
6. Hetta upp resterande olja i en
stekpanna på medelvärme.
7. Lägg äggsmeten i pannan och stek
utan omrörning i ca 10 minuter.
8. Placera en stor tallrik över pannan
och vänd. Skjutsa ner tortillan i
pannan igen med stekta sidan upp.
Stek den andra sidan i ca 5–10
minuter till.
9. 	Lägg över på fat och låt svalna eller
servera direkt.

Gör så här:
1. 	Skölj paprikorna under kallt vatten.
Torka dem ordentligt.
2. Hetta upp oljan till ca 160°C. Stek
paprikorna i omgångar, ca 2–3 minuter,
rör om lite.
3. Ta upp och lägg på papper, salta och
servera sedan direkt.

M ig u e l o ch V ic e n t e s

KANARISKA TAPAS

C alamar co n aio li
Finns det någon bättre förrätt än
friterade bläckfiskringar med vitlöksdoftande aioli? Prova själv!
Calamar
• 1 kg bläckfisktuber, skivade
• Vetemjöl
• Olja att fritera i
• Salt
• 1 citron i klyftor
Gör så här:
1. Torka bläckfiskringarna ordentligt
med papper.
2. Hetta upp olja till fritering, ca 160°C.
3. Blanda mjöl och salt i en bunke. Vänd
ner några ringar i taget, lyft ur och
lägg i durkslag. Skaka av överflödigt
mjöl.
4. Släpp ner en bläckfiskring i taget i
oljan, ca 10–15 åt gången, och fritera i
ca 3–4 minuter eller tills de är gyllenbruna.
5. Ta upp och lägg på papper, salta och
servera sedan direkt med citronklyfta
och aioli.
Aioli
• 3–4 klyftor vitlök, pressade
• 1 tsk salt
• 2 äggulor
• 2,5 dl olivolja, extra virgin
• 1–2 msk citronjuice, färskpressad
1. Vispa ihop vitlök, salt och äggulor till
ett skum.
2. 	Vispa sedan ner, lite i taget, olivoljan
– tills allt är invispat i aiolin.
3. 	Smaka av med citronjuice och ev.
mer salt.
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M iguel och V i c e nt e s

KANARISKA TAPAS
Pincho s de atun e n ado bo
Atun en adobo är en klassisk rätt som Miguels föräldrar ofta gjorde när han var
barn. Här är en mindre tapasvariant på samma rätt, smaskiga snacks med
marinerad tonfisk.

P ap a s a rru g a d a s
c o n mo jo rojo
Papas arrugadas, ”skrynkliga
potatisar”, med den klassiska röda
såsen ”mojo rojo” är den mest typiska
kanariska rätten, Kanarieöarnas mot
svarighet till paella.
Potatisar
• 1 kg små potatisar
• 3 msk grovt havssalt
Gör så här:
1. Tvätta potatisen, men behåll skalet på.
2. 	Lägg potatisen i en kastrull, täck med
vatten och tillsätt salt.
3. Koka potatisen i ca 15–20 minuter,
ta av från värmen och slå av vattnet.
4. 	Sätt tillbaka kastrullen på plattan och
låt potatisen ånga av. När du ser ett
lager salt på potatisarnas skal är de
klara.
5. 	Servera varma med mojo rojo
(se nedan).
Mojo rojo
• 4 röda paprikor, grillade & skalade
• 1–2 skivor vitt bröd utan kant, i bitar
• 3–4 klyftor vitlök, skalade
• 0,5 tsk spiskummin
• 2 tsk chiliflakes
• 1–2 tsk flingsalt
• 2 dl olivolja, extra virgin
• 1–2 msk sherryvinäger
1. Mixa paprikaköttet med vitlök, spiskummin, chiliflakes och salt.
2. 	Droppa i olivoljan så att det blir en
”paprikapasta”, tillsätt också brödbitar
under tiden.
3. Om konsistensen verkar för tjock, tillsätt
vatten. Smaka av med vinäger och
ev. lite mer salt.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 klyfta vitlök, finhackad
1 tsk spiskummin
200 ml vitvinsvinäger
1 msk färsk oregano, repad
1 msk hett spanskt paprikapulver
0,5 kg färsk tonfisk, i bitar om 3x3 cm
Olivolja
2 sötpotatis, skivad
Salt

Gör så här:
1. Blanda först vitlöken med kummin och
lite salt.
2. Blanda i vinäger, oregano, paprika och
lägg i en skål.

3. Lägg tonfiskbitarna i marinaden.
4. Låt marinera i 12 timmar.
5. Lyft ur tonfisken och slå marinaden i en
kastrull.
6. Bryn tonfiskbitarna i en panna med olja.
7. Koka upp och sjud marinaden till sås,
fem minuter eller mindre.
8. Stansa ut rundlar ur sötpotatisskivorna
och lägg i dem i kokande salt vatten.
9. Stäng sedan av värmen och låt ligga
kvar i det varma vattnet tills de känns
klara.
10. Servera tonfiskbitarna på sötpotatisskivorna med en tandpetare i. Toppa
med lite sås och en oreganokvist.

c l au d i o b o lo g n e s i
Matambassadör på
Sunwing Fañabé, Teneriffa

G a m bas a l a j i l l o
Har du någon gång varit på Kanarieöarna eller i Spanien har du säkert
njutit av denna delikatess. Räkor i
vitlök som serveras rykande heta i
ugnsfasta skålar med bröd till.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

1,5 dl olivolja
4 klyftor vitlök, finhackade
1 tsk chiliflakes
20 stora räkor, skalade (använd kungsräkor, ett miljösmart alternativ
till jätteräkan)
1 citron, pressad
0,5 dl konjak
1 tsk sött spanskt paprikapulver
1 msk persilja, hackad
Salt
Svartpeppar
Baguette som tillbehör

Gör så här:
1. Hetta upp oljan i en panna eller i ett
spanskt lergods direkt på plattan.
2. Tillsätt vitlök och chiliflakes, stek i
ca 1 minut så att vitlöken börjar bli lätt
ljusbrun.
3. Höj temperaturen och lägg direkt i
räkorna, citronjuice, konjak och
paprikapulver.
4. 	Rör om ordentligt och stek i ca 3–4
minuter.
5. Ta av från värmen. Salta och peppra,
toppa med persilja och servera med
bröd.

Fler tapasrecept hit ta r d u i
Vings Vä rld för s urf p l at to r.

c l au d i o h j ä l p e r

matallergiker
Ungefär 15 procent av alla svenskar lider
av någon form av matöverkänslighet.
För många av dem är en utlands
semester förknippad med en oro över
språkförbistring, eller osäkerhet över om
det finns rätt mat på resmålet. Därför har
vi på Sunwing infört matambassadörer,
som hjälper alla med matintolerans att
få en bekymmersfri semester. En av dem
är Claudio Bolognesi, matambassadör
på Sunwing Fañabé Beach på Teneriffa.

H u r kom m er gäs t er n a i kon tak t

Va d g ö r en m ata m b a s s a d ö r ?

Va d är det r o li ga s t e m ed

– Jag fungerar som en rådgivare till gästerna, både före och under själva semestern. Sedan har jag utbildat ett team här
på hotellet, där alla har kunskap om de
här frågorna. För det handlar verkligen
om ett teamwork där alla, kockar såväl
som servitörer, är med.

j o b b et ? – Vi kommer verkligen nära

V il ka a n d r a fö r b ät t r i n ga r

m ed er ? – Man kan alltid kontakta oss

via e-post, och vi svarar inom 24 timmar.
När man väl är på plats finns vi alltid
tillgängliga. Och varje dag klockan 11 har
vi ett informellt välkomstmöte, ett slags
”öppet hus” i restaurangen, där alla som
är intresserade kan komma för att ställa
frågor om maten och få veta mer om
vårt arbete. Eller bara för att lära känna
oss!

gästerna och lär känna varandra, inte
bara till namnet. I början kan det hända
att många är blyga och lite reserverade,
men efter ett tag lär man känna varandra och de vågar lita på oss. Vi lägger
verkligen ner vårt hjärta i det här, och vi
blir nästan som en familj till slut – både
vi i teamet och gästerna vi hjälper.

ha r ni g j o r t ? – Vi har märkt upp

alla menyer och bufféer med symboler
som tydligt visar vilka rätter som passar
glutenintoleranta, laktosintoleranta,
nötallergiker o.s.v. Vi har också infört
nya rätter på menyerna, och ett speciellt
sortiment i vår Mini Market. Ibland lagar
vi specialmat till gäster med särskilda
behov, baserat på särskilt framtagna
recept. Vissa specialrecept lagas också
på en avskild plats i köket, för att und
vika korskontaminering.

H u r h a r r es p o n s en va r i t ?

– Responsen från gästerna har varit fantastisk. Generellt sett är de mycket nöjda
och glada. Eftersom det ofta är barn
som har dessa problem så blir föräldrarna glada för sina barns skull, vilket gör
att de kan slappna av och njuta fullt ut
av sin semester. Människor som tidigare
har tvekat vågar nu resa utomlands. Och
många kommer tillbaka när de ser hur
bra det fungerar.
L äs m er på: V i n g.s e/ m at i n to le r an s
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Orlando
vä r l de n s s tö r s ta l e k pa r k

Vill du ta med familjen på en
semester de aldrig glömmer

ska du resa till Orlando. Staden
är som ett enda stort nöjesfält,
med attraktioner som Disney
World, Sea World och Universal
Studios – för att bara nämna
några. Här presenterar vi
11 skäl att besöka Floridas
nöjescentrum.

Text: kristofer kebbon

Disney’s Hollywo od Studios
Hollywood Studios är den tredje parken i Disney
World. Här hämtas inspirationen från Hollywoods
guldålder på 1930- och 40-talet. Upplev känslan av
att kliva rakt in i några av tidernas största biosuccéer!

Disney’s Typhoon Lagoon
Water Park
Typhoon Lagoon är ett av två vattenland i Disney
World. I denna oas av vattenfyllda äventyr kan
du snorkla med hajar och rockor, åka forsränning,
sola på stranden och prova en av världens största
vågpooler.
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Disney’s Animal Kingdom
Den fjärde parken i Disney World är Animal Kingdom, en gigantisk djurpark med teman från hela
världen. Här träffar du bland mycket annat tigrar,
lejon, giraffer, flodhästar och elefanter.

Magic Kingdom Park

Ep cot

Disney World ligger på ett område som
är större än Manhattan och består av fyra
nöjesparker och två vattenland. Den första
parken är sagolandet Magic Kingdom, där
barnen kan skaka hand med Musse Pigg,
titta in i Törnrosas slott eller åka med i
kapten Nemos ubåt.

Den andra Disney World-parken, Epcot, är en framtidsvärld med temat teknologi, uppfinningar och
kultur från hela världen. Här kan du prova på livet
som astronaut i ena sekunden och besöka vikingar
eller samurajer i nästa.

Wet’n Wild Orl ando
Bara några minuter från Universal Studios ligger
vattenlandet Wet’n Wild. Med galna vattenattraktioner som Disco H20, Brain Wash och Bubba Tub
är parken ett paradis för badglada familjer.

Universal Studios Florida
Universal Studios Florida är en del av den större
Universal Orlando Resort. Här bjuds du in bakom
kulisserna och rätt in i handlingen i flera av världens
största filmer och tv-serier.

Universal’s Isl ands of Adventure
Islands of Adventure är en äventyrspark som består
av ett antal unika öar. Steven Spielberg har hjälpt
till att skapa parken, och här träffar du såväl Harry
Potter som dinosaurierna från Jurassic Park.

Se aWorld Orl ando
SeaWorld Orlando är en av
världens bästa och mest kända
marina äventyrsparker. Här
bjuds det på shower i världsklass, spännande karuseller och
oförglömliga möten med djur.

Aquatica – Se aWorld’s Waterpark
Aquatica, SeaWorld fantastiska vattenland, blandar
djurupplevelser på nära håll med vattenäventyr av
alla de slag. Vad sägs t.ex. om att åka vattenrutschbanor i rör genom delfinlagunen?

Se aWorld’s Antarctica
På Antarctica – Empire of the Penguin transporteras
du till en isig värld som du aldrig sett förut. Upplev
den magnifika Sydpolen genom pingvinernas ögon
på en spännande, familjevänlig resa.

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

L äs m er på: v i n g.s e/ o r l a n do
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m ed b ar n e n i

b a r c e lo n a

Vings medarbetare Kris
tofer
med frun Sara, Disa (7) och Kalle (3).

I flera år hade jag längtat efter att ta med familjen till Barcelona.
Men curlingpappan i mig tvekade. Skulle mina barn klara en semester
utan barnklubb, mellanmjölk och svenska köttbullar?
Jag beslutade mig för att göra ett försök.

T e x t : k r i s t o f e r k e bb o n

T

F o t o : k r i s t o f e r k e bb o n o c h v i n g s b i l d a r k i v

hojtar Kalle och pekar ivrigt på La Sagrada
Familia. Jag inser att jag kanske varit lite
otydlig när jag beskrivit resmålet för vår treåring. Efter att ha förklarat skillnaden mellan
Kataloniens huvudstad och Gaudís ofullbordade
mästerverk är han fortfarande lika förtjust. ”Kan
vi gå in i slottet?” vädjar han. ”Det är inget slott,
det är en kyrka. Och förresten heter det inte
BASCHELONA, det heter BARR-FFE-LONA”
rättar storasyster Disa, och lyckas nästan få till
en perfekt spansk läspning. Kalle ignorerar Disas
tillrättavisning. Allt är nytt, stort och spännande
och han är på toppenhumör.
itta p a p p a , d är är B arc el o n a! ”

när vi checkar
in på vårt lägenhetshotell och barnen upptäcker
att hotellpersonalen haft den stora vänligheten
att ställa fram en låda med leksaker. Stämningen
höjs ytterligare ett snäpp när vi öppnar balkongdörren och inser att vi har en lekpark tvärs över
D e t g o d a h u mö r et hål l er i si g
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gatan. Och när vi upptäcker att det finns vilda
papegojor i lekparken, ja då är saken klar. Barnen
utropar Barcelona till världens bästa stad, alla
kategorier.
Att h a barne n me d sig i en främmande storstad
har sina fördelar. Det är lätt att komma in i vardagen på ett sätt som man sällan gör när man turistar på egen hand, eftersom barn får en att göra
sådant man vanligtvis inte gör. Som att stanna en
halvtimme i lekparken och låta barnen skaffa nya
vänner, medan man själv försöker överbrygga
språkbarriärerna med deras föräldrar. Eller en så
enkel sak som att handla lokal mat på supermercadon, bland alla vanliga människor. I alla fall
om man som vi bor på ett lägenhetshotell med
eget pentry.

i regel ganska populära,
och fungerar ofta som en icebreaker på restauranger och andra offentliga platser. Ju mindre
De ssutom ä r ju ba rn

5 barnvänliga
aktiviteter
Aquarium de
Barcelona
Gigantisk akvarie
anläggning vid Barcelo
nas hamn, Port Vell. I den
80 meter långa tunneln
får du närkontakt med
hajarna.

Barceloneta och
linbanan
Barceloneta-stranden
är ett måste, och om
du inte är höjdrädd
rekommenderas även
en tur med linbanan upp
till Montjüic-berget.
Fin utsikt över stan!

Parc Güell
Antoni Gaudís fantasi
fulla park är kul för
både stora och små.
Efter besöket kan du
passa på att utforska det
bohemiskt mysiga Grà
cia-området med sina
små boutiquer, barer
och restauranger.

CosmoCaixa
Barcelona
Barnvänligt vetenskaps
museum, lite i stil med
Tom Tits Experiment.
Utsågs 2006 till Europas
bästa museum.

Tibidabo
Tibidabo är en berg
stopp 512 meter över
havet i utkanten av
Barcelona. På toppen
finns ett nöjesfält – och
en fantastisk utsikt över
staden.
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a tt t ä n k a p å
Välj rätt hotell
Välj ett hotell som passar
för en barnfamilj. Ett
lägenhetshotell med kök
eller pentry kan vara en
bra idé, och ett bra läge
minskar gångavstånden.
Vings Family Comforthotell kan rekommen
deras.

Stressa inte
Räkna med att allt tar
dubbelt så lång tid när
barnen är med. Minst.

”När vi upptäcker att det finns vilda papegojor i lekparken är saken klar.
Barnen utropar Barcelona till världens bästa stad, alla kategorier.”

Glöm inte toa
besöken
Innan ni lämnar hotellet,
restaurangen eller mu
seet – besök toaletten!

Barnvagn
Det funkar relativt bra
att ta sig fram med barn
vagn i Barcelona, men
var beredd på att du får
bära vagnen då och då,
inte minst vid byte från
en tunnelbanelinje till en
annan.

Trötta ben
Små ben blir lätt trötta.
Vill du hinna med mycket
sightseeing med barnen
så köp en biljett till hop
on/hop off-bussen.
När barnen får tillbaka
springet i benen är det
bara att hoppa av på
lämplig plats.
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och sötare barn, desto fler som kommer fram och
börjar prata. Kalle döps snabbt om till ”guapo” av
Barcelonas samlade servitriser, och när de upptäcker att Disas naglar är målade i FC Barcelonas
färger vet deras förtjusning inga gränser. Kort
sagt – vi känner oss väldigt välkomna.
Det här m ed m aten är ett kapitel för sig. Som alla
småbarnsföräldrar känner till är familjens mindre
medlemmar inte alltid helt öppna för främmande
länders matkultur. Men den spanska tapastraditionen visar sig fungera ypperligt för våra barn.
De köper snabbt konceptet när vi ramlar in på
Telefèric, en trevlig tapasrestaurang i närheten av
hotellet. Här väljer man själv vilka tapas man vill
ha från en stor buffé, och betalar sen efter antalet
”tandpetare” man samlat på sig. Barnen hittar
snabbt sina favoriter och äter som aldrig förr.

våta dröm, och
är du det minsta intresserad av arkitektur är

B arc el o n a är al l a arkite kte rs

det ett sant nöje bara att promenera runt och
studera alla fantastiska fasader. Nu är dock barn
inte alltid lika intresserade av art noveau och
modernism, men som tur är väntar spännande
upptäckter även i mindre turisters synfält. Som
de makaroniformade statyerna på Rambla de
Catalunya. Och den lekfulla arkitekturen i
Gaudís Parc Güell, som tycks ha en närmast
magisk effekt på barnen. Vi hinner knappt komma in förrän de börjar springa ikapp, hoppa hage
och leka kurragömma i pelargångarna. Euforin
tar till slut sitt uttryck i något slags improviserad
katalansk schottis.
En citybre ak i Ba rce lona är inte komplett utan
en promenad genom gamla stan och Barri Gòtic.
Vi vuxna fastnar mest för Plaça Reial, en nyklassicistisk pärla där man även hittar Gaudís första
arbete i staden – lyktstolparna vid fontänen
på torgets mitt. Här finns även gott om caféer,
butiker och gallerier. Barnen å sin sida blir mest

vings
cityguider

Bästa tipsen
inför cityresan
Ska du iväg på en cityresa? Glöm inte att
förbereda dig! Med några initierade tips
i rockärmen slipper du de värsta turistfällorna, och resan blir en succé. Våra
korrespondenter hjälper gärna till.

fascinerade av en tokrolig staty av Picasso och
den manskör som plötsligt brister ut i skönsång
när vi passerar katedralen. Men allt toppas av
den magiska fontänen vid Montjuïc, i närheten
av Plaça d’Espanya. När mörkret lagt sig bjuds
det på en ljud- och ljusshow av Disneylandproportioner. Det blir lite sent, men barnen sover
gott den natten. Precis som alla andra nätter,
fram till att vi återvänder hem till Sverige.

Aldrig har det varit så lätt att plocka russinen ur storstadskakorna. Med hjälp av Vings cityguider behöver
du aldrig mer missa höjdpunkter som karamellsufflén
på Le Violon d’Ingres i Paris, drinkarna på Neue Odessa
Bar i Berlin eller fuskpälsarna på second hand-butiken
Beacon’s Closet i New York. Tipsen kommer direkt
från våra korrespondenter i New York, London, Paris,
Berlin, Barcelona och Palma.

vaknar
Kalle och gråter. ”Jag vill vara i Barcelona”
kvider han (den här gången menar han staden,
inte slottet.) Mitt svar kommer lika snabbt som
spontant: ”Vi åker tillbaka sen!”. Vi somnar om
med den sköna insikten att vi vill samma sak.
Nästa semester blir lätt att planera.
M en t v å d a g a r e f t e r hem ko m sten

L ä s mer på: V ing. s e / b a rc e lo na

L äs m er på: V i n g. s e/c i ty
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Thailands
traditioner
#3

rena rama

r oya l s !
Att påstå att den thailändska kungen är populär är
en underdrift. Thailändarna älskar sin kung, vilket knappast
har undgått någon som har varit i Thailand. Vings Johan
Magnusson kan historien bakom kungligheterna.

Text och foto: johan magnusson

har sedan 1782
haft nio Rama-kungar av dynastin
Chakri på tronen. I likhet med Sveriges
Bernadotte-kungar, har inte heller
Chakri-kungarna några som helst
blodsband till sitt lands tidigare regenter. Kungarna ansågs vara reinkarnationer av den hinduiska guden Vishnu. En
särskild rojalistisk vokabulär användes
när anställda, ministrar och ämbetsmän tilltalade någon ur den kungliga
familjen. En besökare till hovet låg ner
på marken framför kungen och framförde underdånigt sitt ärende. ”Jag är
blott ett dammkorn under era fötter…”
För att inte vända överheten ryggen vid
audiensens slut, lämnade besökaren genom att krypa baklänges på alla fyra ut
ur lokalen. Folket fick inte se åt kungen
eller den kungliga familjen, och absolut
inte vidröra dem. Av Chakridynastins
totalt nio Rama-kungar, sticker Rama
1, 4, 5, 8 och 9 ut lite extra.
K u n g a r i k e t T h a i lan d

R a ma 1 var General Chao Phraya
Chakri, dynastins och Bangkoks
grundare som bl.a. lät bygga det kung-
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liga palatset samt de vackra templen
Wat Phra Kaew och Wat Pho. Det var
Rama 1 som från Laos återerövrade
Smaragdbuddhan, Thailands mest
heliga Buddhaskulptur. Det var även
han som nedtecknade nationaleposet
Ramakien, en thailändsk version av det
urgamla och i Asien så kända indiska
dramat Ramayana.
kung Mongkut, styrde Siam i 17
år efter att först ha tillbringat 27 år som
buddhistisk munk. Efter den långa tempelvistelsen, vid en ålder av 47 år, tog
sig kung Mongkut 35 fruar och avlade
med dem 82 barn. En mycket imponerande bedrift, både psykologiskt och fysiologiskt, som sir Alec Waugh konstaterar i sin utmärkta bok om Bangkok.
Rama 4 är den kung ur Chakridynastin
som fått flest barn, trots att flera av dem
fick 40-70 stycken. I folkmun sades,
att det i Bangkok inte går att kasta en
sten utan att träffa en munk eller en
prins. En engelsk änka vid namn Anna
Leonowens arbetade som guvernant åt
Mongkut. Hon tog hand om och skolade

de kungliga barnen. Boken ”Anna and
the king of Siam”, som är baserad på
hennes berättelser, har satts upp som
musikal på Broadway. Den har även
filmats flera gånger med stjärnor som
Yul Brunner, Deborah Carr och Jodie
Foster i ledande roller, senast dock som
animerad. Filmerna är förbjudna
i Thailand, då de anses vara förlöjligande och osanna.

Ram a 4,

Ra ma 5, den än idag mycket populäre

och högt vördade kung Chulalongkorn,
tog över efter sin far Mongkut och
fortsatte arbetet med att modernisera
och västanpassa Siam. Chulalongkorn
förbjöd slaveriet, och även seden att
besökare till hovet var tvungna att ligga
på golvet framför tronen.
Kungen förlorade en fru och dotter,
som drunknade i samband med en
olyckshändelse då de föll i floden och
lämnades utan hjälp. Besättningsmännen på båtarna intill kunde inget
göra, de var inte tillåtna att röra vid
kungligheterna. Kung Chulalongkorn
besökte Sverige och den stora konst-

Rama 1

Ram a 4

Rama 9
Rama 5

och industriutställning som hölls i
Stockholm 1897. Kungen reste runt i
framför allt de norra delarna av Sverige
och idag finns i lilla Utanede i Jämtland
en vacker thailändsk paviljong, uppförd
till kungens ära och till minne av hans
besök.

Ram a 8

en reinkarnation av Vishnu. Det första
officiella uttalandet från statligt håll
var ”död p.g.a. olyckshändelse”, efter
att kungen ska ha oturligt lekt med eget
vapen. Senare dömdes och avrättades
tre personer för inblandning i dådet.
kung Bhumibol Adulyadej, är
Thailands nuvarande kung som tog vid
efter sin äldre brors tragiska död. Ingen
monark i världen har suttit på tronen
längre, ingen är rikare och det är tveksamt om någon är mer omtyckt. Kung
Bhumibol är 86 år och har varit kung
av Thailand i 68 år. Han är gift med
Drottning Sirikit och de har fyra barn
tillsammans, tre döttrar och en son.
Sedan 1932 är Thailand en konstitutionell monarki, efter engelsk modell.
Kungen har ändå haft ett mycket stort
inflytande och älskas av större delen av
landets befolkning. Bhumibol Adulyadej är en erkänt duktig jazzmusiker
som haft egen orkester, och spelat tillsammans med Benny Goodman, Jack
Teagarden och flera andra av jazzens
stora. Saxofon och klarinett är kungens
Ram a 9,

var den blott tioårige Ananda
Mahidol, som utsågs till kung efter
att hans barnlöse farbror, Rama 7, abdikerat. Den unge kungen fortsatte sina
studier i Schweiz, där han levde med
sin mor, syster och yngre bror. Först
efter andra världskriget slut återvände
kung Ananda, 21 år gammal, permanent till Thailand. Mindre än ett år
senare, klockan 09.20 den 9 juni 1946,
fann man honom död i det kungliga
palatset – på rygg i sin egen säng, med
blodet rinnande från ett kulhål i pannan och en pistol nära den utsträckta
vänstra handen. Självmord, mord eller
olyckshändelse? Detta har trots många
turer i ärendet aldrig riktigt fastställts.
Självmord är vanhedrande för en
buddhist och otänkbart för en kung,
Rama 8

två huvudinstrument. Kung Bhumibol
är seglare, uppfinnare och en mycket
intresserad fotograf, dessutom har han
både komponerat musik och skrivit
böcker, bl.a. en barnbok om sin hund –
”Story of Thong Daeng”. På tur att ärva
kronan står Kung Bhumibols 62-årige
son, prins Vajiralongkorn. Long live the
king!

Johan Magnusson

Är det någon som kan Thailand så är det
Johan Magnusson, hotellchef på Sunwing
och Sunprime Kamala Beach. Sedan starten på Ving 1985 har han hunnit med över
40 utlandssäsonger, varav de 13 senaste
i Thailand. Sedan många år är Johan
praktiserande buddhist. Här berättar
han mer om sitt älskade Thailand.
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E n dag k a n
g ör a sk i l l n a d
Under tuffa behandlingsperioder och långa dagar på sjukhus,
behöver barn någonting att längta till, drömma om och tänka tillbaka på. Och som förälder behöver man få en paus i all oro och se
sitt barn le igen. Ving stöder stiftelsen Min Stora Dag, som hjälper
svårt sjuka barn att förverkliga sina önskedrömmar.

3 snabba frågor
till Hélène Benno

hélène benno
Generalsekreterare på
Min Stora Dag.

Vad betyder samarbetet med Ving för er?
Samarbetet med Ving och det sätt som Ving VIP:ar barnen gör
att barnen känner sig utvalda, och ger det där extra som fulländar
upplevelsen. Det är viktigt eftersom många barn önskar sig resor.
Hur många barn får sina önskedrömmar infriade med hjälp av
Min Stora Dag?
Förra året fick 250 barn ”Stora Dagar”, men med alla aktiviteter
(gruppaktivitetet, läger, caféer m.m.) var det över 2000 sjuka
barn som fick vara med om något utöver det vanliga, tack vare
Min Stora Dag.
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Foto: kungahus et.se

Varför är Min Stora Dag viktigt?
Vi uppmärksammar de barn som har en
vardag som vi andra sällan ser, en vardag
som kan vara väldigt tung. Vi vill ge de
barnen ett avbrott från behandlingar,
mediciner och ett ständigt fokus på att
vara sjuk. Det är viktigt att barnet känner
sig betydelsefullt och kan få extra kraft
och glädje och kanske påfyllning av
självkänsla.

fakta

m i n S t o r a D ag ger svårt
sjuka barn och deras familjer
någonting positivt att fokusera
på. Många barn önskar sig en
resa tillsammans med sin familj.
Genom Vings samarbete med
Min Stora Dag hjälper vi till att
ordna resor till familjerna och
ser till att de får en så bra upplevelse som möjligt. Nellie fick till
exempel resa med familjen till
Teneriffa.
D u k an o c ks å b i dr a !

Stöd Min Stora Dag genom att
bli månadsgivare. Sms:a DRÖM
till 72 970 för mer information.
Eller sms:a DAG till 72970 och
skänk 50 kr.

Tack!			
Nellie var 7 år
när hon fick
en stroke på
och ingen förs
skolgården
tod var det va
r
för fel. Hon va
på sjukhuset
knade upp
och kunde vark
en tala, röra
ben eller sväl
ar
ma
r och
ja. När det ha
de gått två må
vi en prognos
nader fick
av en logoped
som berättade
troligtvis in
att talet
te skulle komm
a tillbaka. Vi
sjukhuset i tr
bodde på
e månader.
Min dotter ha
r kämpat hårt
för att komma
när Min Stora
tillbaka och
Dag hörde av
si
g så blev hon
rad av att tr
mer spor
äna. Talet börj
ade komma till
har gått från
ba
ka och hon
att sitta i ru
llstol till ru
nu till krycko
ll
ator och
r. Nu är Nellie
tillbaka i sk
klass och med
ol
an, i sin
sina klasskom
pisar. Hon ha
baka talet oc
r
fått till
h gör fortfara
nde nya framst
eg.
När vi träffa
de Min Stora Da
g så fick Nell
vad hennes ön
ie berätta
skan var – at
t åka och bada
la. Vi fick ve
oc
h snork
rkligen luft
under VING-arn
önskan blev sa
a när Nellies
nn! Vi fick re
sa till Teneri
blev verklige
ffa, och vi
n väl bemötta
på
ho
te
ll
et
. På flygplan
fick Nellie si
et
tta med kapten
och styrman oc
ett flygplan
h se hur
fungerar. Väl
där nere fick
Nellie älskar
vi bada, som
mest att göra
.
Vi besökte en
vi fick se späc
djurpark där
khuggare, delf
in
er
oc
h
sjölejon och ma
sor av andra
s
djur som gjorde
olika konster.
Vi hade jättek
ul och en skön
avkoppling in
ska till Upps
nan vi nu
ala och Folke
Be
rnadotte Habi
två veckors in
li
tering på
tensiv tränin
g för att Nell
ännu bättre.
ie ska bli

Pappa Jimmy oc
h Nellie
i Teide nation
alpark.

Nellie och ku
sin Alize
i Siam Park.

Vi hade inte ku
nnat göra denn
a resa utan er
när allt foku
hjälp, nu
s är att hon
ska bli så fr
isk som hon ka
bli. Vi vill ta
n
cka Min Stora
Dag för att ni
uppfyllde Nell
och Ving
ies önskan oc
h gav henne et
livet. Vi vill
t minne för
också tacka Ti
na, volontär på
Dag, som fixade
Min Stora
att så Nellies
önskan blev sa
Tack Tina för
nn.
allt du har gj
ort.

Mvh
Familjen Erbr
is

Fotosession me
d
Lollo & Bernie
.
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o fö rg lö m li g a

rundresor
Vill du uppleva mer än bara solstolen under
din semester? Åk på en rundresa och kom hem
med mer än bara en kylskåpsmagnet i bagaget.

Text: gunnar jägberg

M

att vi ska
uppleva så mycket som möjligt
av den lokala kulturen när vi
åker på semester. Besöka historiska
sevärdheter, äta på en restaurang som
bara lokalinvånarna känner till och kanske köpa med oss ett handsnidat föremål, varsamt tillverkat enligt uråldriga
traditioner. Så kommer vi hem igen och
inser att vi tillbringade hela semestern
på hotellområdet – och att det enda vi
å n g a a v o ss tän ker
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fick med oss tillbaka var en kylskåpsmagnet som det står ”Teneriffa” på.
Nu kan du äntligen få hjälp! Med
Vings rundresor får du vara med om
äventyr och upplevelser utöver det
vanliga. Här har guiderna vänt ut och
in på platser, sevärdheter, hotell, och
restauranger för att hitta de finaste
guldkornen. Och det bästa av allt:
rundresorna går att kombinera med
en veckas sol och bad.

vings rundresor
d ominika nska re publ ik e n
Upplev Dominikanska republiken, från
havet och stranden till bergen, med
flora och fauna, folkliv och historia.
Under veckan besöker vi en cigarr
fabrik, en kakaoplantage, museer, kate
draler, marknaden på gränsen till Haiti,
ett romdestilleri, landets största sjö och
den åtta kilometer långa stranden i
Jaragua National Park. Har vi tur får vi
dessutom se krokodiler och flamingos.
j ama ica
Vings rundresa på Jamaica tar dig genom
landets historia, kultur, reggaemusik och
natur under en spännande och innehålls
rik vecka. Vi badar i Dunn’s River Fall, tar
en tur på Rio Grande-floden, besöker en
botanisk trädgård och njuter av sol och
bad vid härliga stränder. En av dagarna
viker vi helt och hållet åt öns store son,
Bob Marley. Vi får se huset där han växte
upp och hinner dessutom med ett besök i
hans legendariska skivstudio.
k ub a
Kuba har en historia, kultur och natur som
få kan matcha. Vi mjukstartar med att
besöka en krokodilfarm och ökar sedan
tempot. Under en fullspäckad vecka får vi
se Che Guevaras mausoleum, den spek
takulära huvudstaden Havanna, cigarr-,
sprit- och keramikfabriker samt mycket,
mycket annat. Det blir också en hel del tid
över till att på egen hand uppleva Kubas
fantastiska strand- och nattliv.
mayala nd
Följ med på en vecka i Mayaindianernas
och Conquistadorernas fotspår! Här får
du stränder, folkliv, kultur och natur i en
väl komponerad blandning. Vi besöker
Tulum vid havet, Carrillo Puerto, Celes
tun, Uxmal med den högsta pyramiden,
kolonialstaden Merida och självklart det
imponerande Chichen Itza med alla sina
lämningar från mayakulturen. Vi får också
uppleva en båttur i nationalparken i
Celestun, med ett fågelliv som omfattar
inte mindre än ca 200 arter.
L ä s mer: ving.s e / rund re s o r
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Hitta rätt hotell
Vi på Ving har jobbat med att finslipa semesterupplevelser i över 55 år.
En sak vi har lärt oss under alla dessa år är hur viktigt det är med boendet.
Därför har vi utvecklat hotellkoncept som passar alla åldrar, smaker och
plånböcker. Så oavsett om du vill bo i ett familjeparadis med vattenland
eller i ett rofyllt vuxenhotell hittar du det hos oss.

L äs me r på :
v i n g. s e/ fam i lj ehot e ll

Hotell för barnfamiljer
Sunwing

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

Sunconnect

Family Garden

– familjehotell med gratis WiFi

– noggrant utvalda familjehotell

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

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

Family Comfort

Family Top Selection

– prisvärt och barnvänligt

– lyxhotell för alla åldrar

Family Comfort är cirka hundra hotell
som passar bra för barnfamiljer. Vi har valt hotellen för att
de är välskötta, populära, prisvärda och erbjuder ett familjevänligt boende. Serviceutbudet och faciliteterna kan
variera, men du kan alltid räkna med fina poolområden
med barnpool. Dessutom får du alltid bra barnrabatter.

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.
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L äs m er på :
v i n g. s e/ h ot ell- fo r-vuxn a

Hotell för vuxna
Sunprime

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

Prime Select

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

Prime Comfort

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

Hotell för alla

Top Selection

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

L äs m er på: v i n g.s e/ h ot e ll

smartline

sentido

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

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

– prisvärda hotell för alla smaker

– när du vill ha en extra guldkant på semestern
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våra bästa familjehotell

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

ägnat de senaste 45 åren åt att finslipa
semesterupplevelser så att de ska passa både barn och vuxna.
Och en sak har vi lärt oss: mår barnen bra gör föräldrarna
det också. Därför har vi anpassat allt in i minsta detalj, från
lunchmenyer till poolområden, för att hela familjen ska få en
så avkopplande och lyckad semester som möjligt.
På S u n w in g h a r vi

Våra Sunwing

a l lt i d på s u n w i n g
• Barn under 12 år äter gratis
•	Gratis WiFi på hela hotellet
(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

B u lg ar i en
Sunwing White Lagoon Beach
C y p er n
Sunwing Sandy Bay Beach
Eg y p t en
Sunwing Waterworld Makadi
G r ek lan d
Kreta
Sunwing Makrigialos Beach
Ocean Beach Club
Rhodos
Sunwing Kallithea Beach
S p an i en
Gran Canaria
Sunwing Arguineguín
Teneriffa
Sunwing Fañabé Beach
Mallorca
Sunwing Alcudia Beach
Sunwing Cala Bona Beach
Th ai lan d
Phuket
Sunwing Bangtao Beach
Sunwing Kamala Beach
T u r k i et
Sunwing Side East Beach
Sunwing Side West Beach

L äs m er på:
v i n g.s e/ s u n w i ng
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Skräddarsytt för vuxna

a l lt i d på s u n p r i m e

Sunprime Hotels

• Anpassat för vuxna
• Mycket bra lägen
• Gratis WiFi på hela hotellet.
• Designade rum med sköna
sängar och generösa balkonger
• Spa
• Gym & fitness med SATSklasser
• Rofyllda pooler
• Modern restaurang på hotellet
• Direkt transfer och Easy Travel
• Ving service dygnet runt
• Åldersgräns 16 år
• Minst 4 vingar

Vuxna som reser utan barn behöver något
eget. Därför har vi skapat hotellkonceptet
Sunprime Hotels, hotell som helt och hållet
fokuserar på semester för vuxna.

god service, designade rum, härliga pooler, högklassig mat, goda viner, gym, spabehandlingar och en alldeles
särskilt rofylld semesterkänsla. Res med din partner, bästa
vän eller arbetskamraterna och njut av en vuxenvärld med
sol, god mat och elegant boende.
Hä r få r d u

Våra
Sunprime

C y p er n
Sunprime Ayia Napa Suites
G r ek lan d
Kreta
Sunprime Platanias Beach
Rhodos
Sunprime Miramare Beach
S p an i en
Gran Canaria
Sunprime Atlantic View
Sunprime Riviera Beach
Teneriffa
Sunprime Coral Suites
Mallorca
Sunprime Palma Beach
Sunprime Waterfront
Th ai lan d
Phuket
Sunprime Kamala Beach
T u r k i et
Sunprime Beachfront
Sunprime Dogan Side Beach
Sunprime Numa Beach
Sunprime Ocean Alanya Beach

L äs m er på:
v i n g. s e/ s u n p r i m e
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Också hos Ving

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

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

E nd a s t f l y g
Vet du var du ska bo men inte hur
du ska ta dig dit? Kolla med oss.
Vi har flyg till en mängd resmål
över hela världen.

c i t y r es o r
Välj mellan över 30 storstäder och
massor av noggrant utvalda hotell.
Bestäm själv när du vill resa och hur
länge du ska vara borta.

t r än i n gsr es o r
Kom i form på semestern med Vings
träningsresor. Hos oss hittar du allt
från SATS-klasser till cykelresor och
andra specialarrangemang.

disneyland® p a ris
Ving har resor till Disneyland®
Paris. En komplett nöjespark strax
utanför Paris, där ingenting saknas.
En hel värld fylld av magi!

f o t bo l l s re s o r
Vill du uppleva världens bästa
fotboll, bara två timmar från
Sverige? Ving har prisvärda fotbollspaket till engelska Premier
League.

g o lf r es o r
Ving har över 40 års erfarenhet
av golfresor och kan erbjuda det
mesta för såväl nybörjare som
erfarna golfare.

s k i dr es o r
I samarbete med Langley erbjuder vi resor till Alpernas mest
efterfrågade skidorter, med bra
boende och alpinvärdar.

komb ina tions re s o r
Har du svårt att välja mellan
strandliv och storstadspuls?
Vill du hinna med en rundresa
på semestern? Kolla in våra
kombinationsresor.

rund re s o r
Vings rundresor tar dig med på
äventyr utöver det vanliga. Ett
enkelt sätt att uppleva det svårtillgängliga.

lån gsem es t er
Vill du vara borta hela vintern?
4, 8, 10 eller kanske 20 veckor?
Ving har marknadens största utbud
av långsemestrar.

k o n f er en s r es or
Inte dyrare – bara roligare!
Ving är Skandinaviens mest
erfarna arrangör av grupp- och
konferensresor utomlands.

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

k l a ss re s o r
Ving har stor erfarenhet av skol
resor och kan erbjuda resmål,
hotell och aktiviteter som passar
perfekt för klassresan.

k r y ssn i n g ar
En kryssning är ett prisvärt, bekvämt och omväxlande sätt att se
världen. Vi har kryssningar för alla
smaker och plånböcker.

b r ö llo p s r es o r
Vill du gifta dig på en strand i
Karibien eller resa på smekmånad till paradiset? Vi har de mest
romantiska resmålen.

+
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a l l a r e s m å l i v i n gs vä r l d
Arub a
Bulgarien
Albena, Balchik, Golden
Sands
cura çao
Cy pern
Ayia Napa, Fig Tree Bay,
Larnaca, Limassol
Do minikanska
repub liken
Bayahibe, Casa de
Campo, La Romana,
Punta Cana
Egypten
El Gouna, Hurghada,
Makadi, Marsa Alam,
Port Ghalib
fra nkrike
Franska Rivieran
Antibes, Cannes, Juan les
Pins, Nice
Förena de
Ara b emira ten
Abu Dhabi, Bur Dubai,
Deira, Downtown Dubai,
Fujierah, Jebel Ali, Jumeira
Beach, Ras al Khaimah
Gamb ia
Grekla nd
Alonissos
Kalymnos
Kantouni, Mirties,
Massouri
Kos
Kardamena, Kos stad
Kreta
Aghios Nikolaos, Agia
Marina, Chania stad,
Gerani, Hersonissos,
Kalamaki/Kato Stalos,
Kato Daratso, Kolimbari,
Makrigialos, Maleme,
Platanias, Rethymnon
Lefkas
Nidri
Lesbos
Anaxos, Eftalou, Molivos,
Petra, Plomari, Skala
Kallonis
Mykonos
Agios Ioannis, Kalafati,
Mykonos stad, Ornos,
Panormos, Platis Gialos

Paleros
Parga
Rhodos
Afandou, Faliraki, Kallithea, Kiotari, Kolymbia,
Lardos, Lindos, Pefkos,
Rhodos stad, Rhodos
västkust
Skiathos
Skopelos
Symi
Syros
Tilos
Telendos
I nd ie n
Norra Goa, Panaji,
Södra Goa
I nd o ne s ie n
Bali
Candidasa, Kuta Beach,
Lovina, Nusa Dua,
Sanur, Ubud
Lombok
I t a l ie n
Positano, Sorrento
Sicilien
Cefalu, Giardini, Taormina
ja ma ic a
Lucea, Montego Bay,
Negril, Runaway Bay
jo rd a nie n
Aqaba
k a p v e rd e
Santa Maria
K ro a tie n
Baska Voda, Brela,
Dubrovnik, Gradac,
Hvar/Jelsa, Hvar stad,
Makarska, Opatija, Porec,
Rovinj, Split, Vrsar
K uba
Havanna, Varadero
M a l a y s ia
Borneo, Kuala Lumpur,
Langkawi
M a l d iv e rna
Anantara Dhigu,
Helengeli, Herathera,
Hulhule, Komandoo,
Kuredo, Reethi

M alt a
Melieha, Sliema,
St. Julians
M ar o c k o
Agadir, Marrakech
M au r i t i u s
M ex i k o
Akumal, Cancun, Isla Mujeres, Playa del Carmen,
Puerto Morelos, Tulum
P o r t u g al
Cascais, Estoril,
Costa da Caparica,
Lissabon, Sesimbra
Madeira
Funchal, Prazeres,
Santo do Serra
s ey c h eller n a
La Digue, Mahe, Praslin,
Denis Island
S p an i en
Costa Blanca
Albir, Alicante, Benidorm
Costa del Sol
Benalmadena, Fuengirola, Malaga, Marbella,Torremolinos
Fuerteventura
Corralejo, Costa Calma,
Jandía
Gran Canaria
Amadores, Arguineguín,
Las Palmas, Maspalomas, Playa del Cura,
Playa de Taurito, Playa
del Inglés, Playa Meloneras, Puerto de Mogan,
Puerto Rico, San Agustín
Ibiza
Figueral, Ibiza stad, Playa
d´en Bossa, San Antonio,
Santa Eulalia
La Gomera
Teneriffa
Guía de Isora, Los
Cristianos, Los Gigantes,
Playa de las Américas,
Playa Paraiso, Puerto
de la Cruz, San Miquel
de Abona, Santa Cruz,
Vilaflor
Mallorca
Alcudia, Banyalbufar/
Estellencs, Cala Bona,
Cala d’Or, Cala Mayor,
Cala Mesquida, Cala

Millor, Cala Ratjada,
Cala San Vicente, Can
Picafort, Deiá, Illetas,
Palma Nova/Magaluf,
Palma stad, Playa de
Palma, Port de Andratx,
Puerto Pollensa, Puerto
de Sóller, Santa Ponsa,
Valdemossa
S r i L an k a
Bentota, Beruwela, Galle, Hikkaduwa, Marawila,
Negombo
st martin/
st Maarten
Dawn Beach, Grand Case,
Orient Bay, Marigot, Simpson Bay/Maho Beach,
Philipsburg, Oyster Pond
S y d af r i k a
Kapstaden
tan z an i a
Zanzibar
Th ai lan d
Phuket
Bangtao Bay, Kamala,
Karon, Kata, Khao Lak,
Koh Kho Khao, Nai Yang
Beach, Patong, Surin
Krabi & Trang
Ao Nang, Klong Muang,
Koh Lanta, Koh Mook,
Koh Ngai, Koh Phi Phi,
Railay
Centrala och norra
Thailand
Bangkok, Cha-Am/Hua
Hin, Chiang Rai, Chiang
Mai, Koh Chang, Koh
Phangan, Koh Samet,
Koh Samui, Koh Tao,
Rayong Beach
T u n i s i en
Hammamet, Port el
Kantaoui, Sousse
T u r k i et
Alanya, Antalya, Beldibi,
Belek, Bitez, Bodrum,
Gümbet, Kemer, Side,
Torba, Marmaris,
Içmeler, Yahsi Beach
USA
Florida
Clearwater Beach, Fort

Lauderdale, Fort Myers,
Key West, Lauderdale by
the Sea, Miami Beach,
Orlando, Sanibel, Captiva
Island
Mer USA
Chicago, Hawaii, Las
Vegas, Los Angeles, New
York, San Francisco,
Washington
V i et n am
Hanoi, Nha Trang, Phan
Thiet, Phu Quoc Island,
Saigon
C i t y r es o r
Amsterdam, Aten,
Barcelona, Berlin, Bryssel,
Budapest, Cannes,
Dublin, Edinburgh, Florens, Glasgow, Istanbul,
Köpenhamn, Lissabon,
London, Madrid, Malta,
Milano, München, New
York, Nice, Oporto, Paris/
Disneyland Resort Paris,
Palma stad, Prag, Reykjavik, Riga, Rom, Tallinn, Tel
Aviv, Venedig och Wien.
G o lf r es o r
Dominikanska republiken, Costa del Sol,
Egypten, Gran Canaria,
Kuba, Mallorca, Mauritius, Mexiko, Portugal,
Teneriffa, Thailand och
Turkiet.
s k i d r es o r
Frankrike: Alpe d’Huez,
Chamonix, Serre Chevalier, Tignes le Lac,
Val d’Isere, Val Thorens.
Italien: Arabba, Canazei, Cervinia, Gressoney,
Livigno.
Kanada: Whistler.
Österrike: St Anton.
r u n dr es o r
Dominikanska republiken,
Jamaica, Kuba, Mexiko

L äs me r på :
v in g. se
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Snabbaste vägen
till solen
1 . Borlä nge
Sommar 2014:
Mallorca, Rhodos,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2014/2015:
Gran Canaria
Sommar 2015*:
Mallorca, Rhodos,
Turkiet (Antalya)

Sommar 2015*:
Mallorca, Turkiet (Antalya), Rhodos

2. Göteb org
Sommar 2014:
Cypern, Ibiza, Turkiet
(Alanya, Antalya, Bodrum, Marmaris), Gran
Canaria, Teneriffa, Kreta,
Kroatien, Mallorca,
Rhodos
Vinter 2014/2015:
Dom. Rep. (Punta Cana),
Egypten (Hurghada, Marsa Alam), Fuerteventura,
Gran Canaria, Mexiko
(Cancún), St Martin/
St Maarten, Teneriffa,
Thailand (Phuket)
Sommar 2015*:
Bulgarien, Cypern,
Turkiet (Alanya, Antalya,
Marmaris), Gran Canaria, Kreta, Kroatien, Mallorca, Rhodos, Skiathos
3. ha lmsta d
Sommar 2015*:
Mallorca
4. Jönköping
Sommar 2014:
Gran Canaria, Kreta,
Kroatien, Mallorca,
Rhodos, Turkiet
(Antalya)
Vinter 2014/2015:
Gran Canaria
Sommar 2015*:
Kroatien, Rhodos,
Turkiet (Antalya)
5 . Kalmar
Sommar 2014:
Gran Canaria, Mallorca,
Turkiet (Antalya),
Rhodos
Vinter 2014/2015:
Gran Canaria
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6 . K a rl s ta d
Sommar 2014:
Gran Canaria, Kroatien, Mallorca, Turkiet
(Antalya)
Vinter 2014/2015:
Gran Canaria
Sommar 2015*:
Kroatien, Mallorca, Rhodos, Turkiet (Antalya)
7. K ö pe nh a mn
Sommar 2014:
Cypern, Egypten (Hurghada), Gran Canaria,
Ibiza, Kos, Kreta, Lesbos,
Mallorca, Rhodos,
Skiathos, Teneriffa,
Turkiet (Alanya, Antalya,
Bodrum, Marmaris)
Vinter 2014/2015:
Egypten (Hurghada),
Fuerteventura, Gambia,
Gran Canaria, Madeira,
Mexiko (Cancún), Dom.
Rep. (Punta Cana), Teneriffa, Thailand (Phuket)
Sommar 2015*:
Bulgarien, Cypern, Gran
Canaria, Ibiza, Kos, Kreta, Lesbos, Mallorca, Rhodos, Skiathos, Teneriffa,
Thassos, Turkiet (Alanya,
Antalya, Marmaris)

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

ca, Rhodos, Teneriffa,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2014/2015:
Fuerteventura, Gran
Canaria, Teneriffa
Sommar 2015*:
Cypern, Kreta, Kroatien,
Mallorca, Rhodos, Turkiet (Antalya)
10 . N o r r k ö p i n g
Sommar 2014:
Cypern, Gr. Canaria, Kroatien, Mallorca, Rhodos,
Teneriffa, Turkiet (Antalya)
Vinter 2014/2015:
Gran Canaria,Teneriffa
Sommar 2015*:
Kroatien, Mallorca, Rhodos, Turkiet (Antalya)

8 . L ul e å
Sommar 2014:
Cypern, Gran Canaria,
Mallorca, Rhodos,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2014/2015:
Gran Canaria, Mexiko
(Cancún), Thailand
(Phuket)
Sommar 2015*:
Cypern, Mallorca, Rhodos, Turkiet (Antalya)

11. S t o c k h o lm
( ar l an da)
Sommar 2014:
Bulgarien, Cypern, Egypten (Hurghada), Gran
Canaria, Ibiza, Kreta,
Kroatien, Lesbos, Mallorca, Mykonos, Parga,
Rhodos, Skiathos,Teneriffa, Thailand (Phuket),
Turkiet (Alanya, Antalya,
Bodrum, Marmaris)
Vinter 2014/2015:
Aruba, Dom. rep, (Punta
Cana), Fuerteventura,
Gambia, Gran Canaria,
Egypten (Hurghada,
Marsa Alam), Jamaica,
Kap Verde, Kuba, Madeira, Mexiko (Cancún), St
Martin/St Maarten, Thailand (Phuket), Teneriffa
Sommar 2015*:
Bulgarien, Cypern, Gran
Canaria, Ibiza, Kos,
Kreta, Kroatien, Lesbos,
Mallorca, Rhodos, Skiathos,Teneriffa, Thassos,
Turkiet (Alanya, Antalya,
Bodrum, Marmaris)

9 . M a l mö
Sommar 2014:
Cypern, Gran Canaria,
Kreta, Kroatien, Mallor-

12 . S u n d s v all
Sommar 2014:
Mallorca, Turkiet
(Antalya)

Vinter 2014/2015:
Gran Canaria
Sommar 2015*:
Mallorca, Turkiet
(Antalya)

Vinter 2014/2015:
Gran Canaria, Mexiko
(Cancún), Teneriffa,
Thailand (Phuket)
Sommar 2015*:
Kroatien, Mallorca, Rhodos, Turkiet (Antalya)

13 . U m eå
Sommar 2014:
Gran Canaria, Mallorca,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2014/2015:
Gran Canaria, Mexiko
(Cancún)
Sommar 2015*:
Mallorca, Rhodos,
Turkiet (Antalya)

17. Öst er s un d
Sommar 2014:
Mallorca
Vinter 2014/2015:
Gran Canaria
Sommar 2015*:
Mallorca

14 . V i s b y
Sommar 2015*:
Mallorca
15 . V äx j ö
Sommar 2014:
Cypern, Gran Canaria,
Kroatien, Mallorca,
Teneriffa, Turkiet (Antalya)
Vinter 2014/2015:
Gran Canaria,
Mexiko (Cancún),
Teneriffa
Sommar 2015*:
Cypern, Kroatien,
Turkiet (Antalya)

8

13

16. Ö r eb r o
Sommar 2014:
Cypern, Gran
Canaria, Kreta,
Kroatien,
Mallorca,
Rhodos, Teneriffa, Turkiet
(Antalya)
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*Hela flygprogrammet är inte klart vid magasinets tryckning. Uppdaterad information finns på Ving.se.

n ä s ta n u m m e r av v i n gs vä r l d ko m m e r i j a n ua r i 2 0 1 5 .

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

McBride

SKA NI UT OCH RESA?

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

Tas minst

4

veckor

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

Berätta

vad du tycker!

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

Ving.se

Sociala medier

På Ving.se hittar du alltid
våra bästa priser. Dessutom finns reseguider,
bilder, filmer och massor
av information om alla
våra hotell och resmål.
Missa inte heller gästernas
egna betyg och restips.

Häng med oss 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.
facebook.com/vingresor
facebook.com/sunwingresort
twitter.com/vingresor
instagram.com/vingresor
youtube.com/ving

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

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

Telefon

0771-995 995

