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Let’s go!
I somras var jag på semester på Rhodos, och bodde på ett fantastiskt
hotell som heter Sunprime Miramare Beach. Ett hotell helt i min smak
med perfekt läge vid havet, utsikt över horisonten, spa, gym och mycket
annat. Att hotellet byggdes av familjen Onassis på 60-talet och att
dåtidens jetset semestrade här gör atmosfären extra läcker. Nu har vi
renoverat detta klassiska hotell med varsam hand och sett till att alla de
ingredienser som vårt eget koncept Sunprime Hotels erbjuder, finns på
plats. Att jag hamnade just här var ingen slump, en av fördelarna med
mitt jobb är att jag har ganska bra koll på var de riktiga pärlorna finns –
mycket tack vare tips från mina fantastiska kollegor runt om i världen.
Men för många är

det inte lika lätt att hitta det perfekta hotellet. Ett av
de vanligaste önskemålen från er kunder, när det gäller vilka förbättringar ni vill att vi ska göra på webben, är att ni enklare ska kunna hitta
det hotell som passar just er. Därför är jag mycket glad att vi nu kan
presentera en ny funktion – hotellhittaren. Ett supersmart verktyg som
snabbt visar de hotell som uppfyller just dina önskemål. Vill du bara
bo på hotell som har spa och WiFi? Eller är du ute efter ett All Inclusive-hotell med strandläge? Inga problem – hotellhittaren ger svar
direkt. Prova själv på Ving.se.
med mitt jobb är att jag får träffa människor från hela
världen, människor med olika nationaliteter och olika bakgrund. Att
få lära känna olika kulturer på det sättet gör att världen krymper och
avstånden minskar. Precis som i vår koncern, Thomas Cook, där vi idag
jobbar mer tillsammans över gränserna än någonsin tidigare. Kanske har
du redan sett att vår hjärtformade logotyp, ”The Sunny Heart”, numera
är symbolen för hela Thomas Cook – i alla länder. Målet med vårt utökade samarbete är detsamma som det varit ända sedan jag första gången
började på Ving för snart 29 år sedan: att erbjuda ännu fler resmål och
hotell för alla smaker och plånböcker, så att våra gäster ska få de bästa
veckorna på året när de reser med oss.

En annan fördel

till Ving värld. Dröm dig bort,
låt dig inspireras och jag hoppas att du
hittar just din semesterresa hos oss.
Let´s go!
Så välkommen
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Thomas Cook Northern Europe, även kallad Vinggruppen, är Nordens ledande
researrangörsgrupp och där ingår förutom researrangörsverksamheterna i Sverige,
Norge, Danmark och Finland även flygbolaget Thomas Cook Airlines Scandinavia
och hotellkedjorna Sunwing Family Resorts samt Sunprime Hotels.
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aktuellt hos ving
Från Aruba till Vietnam, 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.

fitness- och spapersonal sökes!

”The Sunny Heart”
lyfter

Drömmer du om att arbeta utomlands? Är du utbildad till hud-, spaeller massageterapeut? Eller kanske
gruppträningsinstruktör? Då är du
en av dem vi söker till våra Sunwingoch Sunprime-hotell i sommar!
Läs mer på Ving.se/jobb.

Som du kanske vet har Vings logotyp,
”the Sunny Heart”, blivit den nya
logotypen för hela Thomas Cook-koncernen. Och nu syns det även uppe i
luften. I december 2013 lyfte det första
planet som pryds av vår hjärtformade
symbol, en sprillans ny Airbus A321.

Ving sätter kurs mot
Kroatien
Några av Vings allra nöjdaste gäster
har de senaste åren semestrat i Kroatien. Därför utökar vi i år vår satsning
på landet med Europas kanske vackraste kuststräcka. Sommaren 2014
flyger vi direkt till Kroatien från hela
nio flygplatser: Arlanda, Bromma,
Göteborg, Malmö, Jönköping, Karlstad, Norrköping, Växjö och Örebro.

Restaurangnyheter
på Sunwing
Populära Sunwing Fañabé Beach
på Teneriffa har berikats med en ny
kvarterskrog på innergården – Vicente’s
Kitchen & Grill. På menyn hittar du såväl
spanska specialiteter som internationella favoriter. Även Sunwing Side West
Beach i Turkiet har en ny restaurang
som serverar en blandning av lokalt
och internationellt – Mehmet’s Kitchen
& Grill. Bon appétit!

Upplev El Clásico

save the date 6–13 maj

Kom i form med Ving
och Amelia
Följ med på vårens roligaste resa till
Sunprime Waterfront på Mallorca!
Resan går av stapeln den 6-13 maj och
är den perfekta uppladdningen inför
beach 2014! På träningsresan får du
bl.a. löpträna med Martina Haag och
yoga med Malin Berghagen. Dessutom utlovas rolig träning med Amelias
egen PT Leila Söderholm, inspirerande föreläsningar, kul kvällsunderhållning och massor av andra överraskningar. Mer info på Ving.se/amelia.

Vings fotbollpaket till Premier League
i England har snabbt blivit en succé.
Och nu har programmet utökats till
att även omfatta matchbiljetter till FC
Barcelonas och Real Madrids hemmamatcher i La Liga. Det innebär att du
genom några snabba klick på Ving.se
kan lägga rabarber på de åtråvärda
biljetterna till klassikernas klassiker –
El Clásico. Men skynda dig, biljetterna
går åt snabbare än Ronaldo springer
på en långboll.

L äs m er på v i n g. se
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Årets comeback

Redan de gamla grekerna hade kunnat berätta att Grekland
aldrig kommer att förlora sin dragningskraft. Och mycket riktigt,
efter en svacka i samband med den ekonomiska krisen återvänder
nu turisterna till Grekland. Och det med besked. På bara något år
har antalet bokningar nästan fördubblats och Ving introducerar
hela fem nya öar i sommar. Häng med till Hellas!

mykonos
s i d an 1 1 syros
s i d an 1 2 lesbos
sidan 1 4 nyheter & notiser
s i d an 1 5 tävling
sid an 1 6 övriga grekl and
s i d an 8
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Aphrodite Mykonos Beach, Kalafati

m y ko n o s
grekland deluxe
Redan på 1960-talet hittade dåtidens jetset till Mykonos, och
ön är fortfarande en favorit bland den internationella societeten.
Här möts kändisar, partydjur och båtluffare i en härlig
cocktail av sol, hav och nattliv.
Text: kristofer kebbon
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Foto: vings bildarkiv

m

mytomspunna ön ön börjar och
slutar med Mykonos stad. Jag kommer hit en dag i
början på september, i slutet av högsäsongen. Himlen är knallblå, solen skiner konstant och värmen gör att de
fläktande vindarna aldrig stör, tvärtom känns de som en skänk
från ovan. Vilket de ju på sätt och vis är.
Jag kan inte påstå att jag är särskilt känd och jag tillhör
definitivt inte något jetset, men trots det känner jag mig aldrig
malplacerad bland det rika och vackra folket på Mykonos.
Förmodligen beror det på den stora mixen av människor. Här
har man en tradition av att ta emot alla besökare med öppna
armar, något som gjort att gaypubliken tidigt tog ön till sitt
hjärta. Mykonos är helt enkelt en fest dit alla är välkomna.
Och det är många som känner sig kallade. Mykonos är en
av de största turistmagneterna i den välbesökta ögruppen
Kykladerna. Det är lätt att förstå varför. Med sina underbara
stränder, sina vitkalkade hus med blå dörrar och sina mysiga
små gränder utgör Mykonos själva sinnebilden av en grekisk ö.
i n r e s a til l d en

La dolce v it a på gre kiska. Det är omöjligt att inte låta sig
förföras av Mykonos stad, eller ”Chora” som grekerna säger.
Här är det ett sant nöje att gå vilse bland de slingrande,
labyrintlika kullerstensgränderna. För vilse går man, tro
mig. Men vad gör väl det när det dyker upp nya fotovänliga
motiv bakom vartenda hörn. Den bländvita arkitekturen, de
vackra gatstenarna, balkongerna som hänger ut över vattnet
i Lilla Venedig – allt är som gjort för att förevigas på bild.
Och när man tröttnat på att fotografera kan man shoppa.
Det finns massor att välja på, allt från små souvenirbutiker
som säljer snäckor och tvättsvampar till konstgallerier och
fashionabla designbutiker.
Men det är när mörkret sänker sig framåt kvällen som
stadens själ visar sig på riktigt. För det är då, när alla har tagit sina solnedgångsbilder i Lilla Venedig, som staden lever
upp. Uppklädda människor i mer eller mindre extravaganta
kreationer dyker upp överallt. Sorlet och skratten sprider sig
i gränderna i takt med att de trendiga barerna öppnar och
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”Man behöver aldrig gå särskilt långt för att hitta ett ställe
där man kan äta sig lycklig. Ibland får jag nästan intrycket
att varenda strand har minst en gourmetrestaurang.”

de många restaurangerna fylls med folk.
Redan min första kväll inser jag det som så många besökare insett före mig: på Mykonos har man aldrig tråkigt. På
barerna i Mykonos stad, på partyrestauranger som Nammos
på Psarou Beach och på jättediskotek som Cavo Paradiso på
Paradise Beach – överallt festar celebra gäster tillsammans
med nöjeslystna turister i en ständigt pågående fest. Här
lever man verkligen la dolce vita – fast på grekiska.
När turisterna upptäckte Mykonos
på 1960-talet hittade de en fullständigt fantastisk strand
mitt på öns sydkust. De döpte den kort och gott till ”Paradise”. När de så småningom hittade till den ännu vackrare
stranden en bit bort blev namnet följaktligen ”Super Paradise”. Än idag är dessa två stränder de mest kända och populära på ön – framför allt bland dem som gillar att synas. Och
de är många här.
Det är kul att uppleva pulsen på de båda paradisstränderna,

P a r a d i s ? S u p e r p a rad i s!
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men då jag personligen är lite mindre exhibitionistiskt lagd
söker jag mig snart till de lite lugnare stränder som också
finns här. Jag fastnar framför allt för två av dem: Panormos
på norra delen av ön och Kalafati på den sydöstra. Kalafati är perfekt för dig som vill dyka eller vindsurfa, medan
Panormos är den lugnaste av dem. Förmodligen eftersom
inga lokalbussar går hit.
Maten är ett kapitel för sig. Man behöver aldrig gå särskilt långt för att hitta ett ställe där man kan äta sig lycklig.
Ibland får jag nästan intrycket att varenda strand har minst
en gourmetrestaurang, och faktum är att det inte är alldeles
långt från sanningen. Åtminstone inte när det gäller de
stränder jag besöker. Ornos, Platis Gialos, Agios Ioannis,
Kalafati – jag har kulinariska minnen från dem alla.
När jag reser tillbaka hem till vardagen i Sverige känns
det som jag har fått mina 15 minutes of fame. Eller åtminstone en kort audiens hos en av Medelhavets superstars,
Kykladernas diva.

Vings mykonos
Mykonos sta d: I Mykonos
stad har du aldrig tråkigt.
Nattlivet är vida känt och du
behöver aldrig gå långt för att
hitta en bra restaurang eller en
trendig bar.
Agios Ioa nnis: Den lugna lilla stranden i Agios Ioannis lockar
till sig många par, och utsikten
mot väster bjuder på en mycket
vacker vy över solnedgången.
Ornos: I Ornos bor du nära

både stranden och staden. Här
finns de flesta faciliteter inom
gångavstånd och vimlet inne
i Mykonos stad är bara några
minuters bussresa bort.

syros

Pl atis Gialos: Platis Gialos

på Mykonos sydkust är öns största
resmål utanför Mykonos stad. Längs
med den 800 meter långa stranden
ligger caféerna och restaurangerna
vägg i vägg.

lugnet före stormen

Panormos: Panormos är en

oas på den annars så livliga ön
Mykonos. Söker du lugn, ro och
avskildhet ska du söka dig hit.
Här finns inga butiker men en
alldeles speciell energi.

Om du väljer att kombinera Syros och Mykonos
får du uppleva det bästa av två världar – lugnet på Syros
och vimlet på Mykonos. På så sätt kan du vila upp dig
ordentligt, och fixa en klädsam solbränna, innan du

Ka lafati: Kalafati är ett av de
lugnaste resmålen på Mykonos,
tack vare sitt avskilda läge
på den sydöstra delen av ön.
Stranden är öns bästa för dig som
gillar vattensport.

ger dig i kast med Mykonos nattliv.

Text: kristofer kebbon

S

L ä s mer: ving.se/ my ko no s

y ros är e n a v få öar i Kykladerna som inte är uppbyggd kring
turismen. Det gör att du aldrig
behöver trängas med andra turister när
du är här. Däremot finns det gott om
fina små sandstränder runt hela ön,
vilket gör Syros till ett perfekt resmål
att upptäcka med hyrbil eller moped.
På Syros kan du välja mellan två resmål: Megas Gialos på sydkusten och
Galissas på västkusten. I den lilla byn
Megas Gialos bor du i lantliga omgivningar där du verkligen kan njuta av en
semester i lugn och ro. Här finns ingen

Foto: jenny unnegård

stress, bara en lugn strand och en härlig utsikt över havet. I Galissas finns
det lite fler aktiviteter och restauranger att välja på. Den fina, långgrunda
stranden är en av öns mest skyddade
tack vare läget längst in i en havsvik.
Oavsett vilket resmål du väljer är det
lätt att ta sig runt till andra stränder,
och till den mysiga huvudstaden Ermoupoli, med lokalbuss eller hyrbil.

L äs m er på : v i n g.s e/ sy r os

vings värld # 1:2014 | 11

lesbos
en ö med utsikt
Greklands tredje största ö är fortfarande lite av en doldis
i den grekiska övärlden. De som ändå hittar hit blir knappast
besvikna. Här möter man det riktiga Grekland
– vackert, oförstört och förvånansvärt grönt.
Text: kristofer kebbon

D

e t f ö r s ta s o m sl år m i g vid mitt
premiärbesök på Lesbos, är hur
grönt det är. Av alla de grekiska
öarna jag satt min fot på är Lesbos definitivt den grönaste. Och skönaste. Vart
man än kommer smyckas sluttningarna
av silvergröna olivlundar, väldoftande
pinjeskogar och olika sorters fruktträd.
Ottomanerna kallade tydligen Lesbos
för ”Egeiska öarnas trädgård”. Jag
förstår hur de tänkte.

är hur tyst
och stilla det är. Här lever man uppenbarligen livet i ett lugnt tempo. Kanske

D e t a n d r a s o m s l år m i g

Foto: helén karlsson

har det med den fantastiska, rogivande
utsikten att göra. För Lesbos är en
verkligen en ö med utsikt. Nästan överallt väntar vykortsvyer, i åtminstone
någon riktning. Ibland är det berg och
gröna sluttningar, andra gånger tjusiga
medeltidsslott och kloster eller vidsträckta vyer över havet och horisonten.
Ofta allt på en gång.
Lesb o s är e n st or ö , Greklands tredje
största efter Kreta och Evia, och det
finns spännande upptäckter att göra
i alla väderstreck. De som vallfärdar
hit för att hylla poeten Sapfo, kvinnan
som sägs vara orsaken till att ön givit
namn åt lesbisk kärlek, beger sig till öns
västkust och Sapfos födelseort Eresos.
Romantiktörstande par hamnar ofta i
Molivos på norra delen av ön, en vacker
medeltidsby med trånga kullerstensgränder och en stämningsfull hamn där
tavernorna dukar upp oändliga middagar för nästan inga pengar alls.

och spännande arkitektur tar sig till huvudstaden Mytilini på stadens östkust, och de

De so m v ill h a lit e st a dspuls
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som vill uppleva småstadskänsla och
dricka lokalproducerad ouzo hamnar
i Plomari i söder. Allra helst försöker
man klämma in allting, vilket inte är
omöjligt om man är här en vecka.
Och under resans gång passar man
förstås på att ta sig ett och annat dopp
i det kristallklara vattnet. Förutom de
större stränderna går det att hitta små
badvikar med sand- eller stenstränder
över hela ön.
Le sbos ä r ä v e n kä nt för sitt rika fågelliv, då många flyttfåglar mellanlandar
här på vägen till Afrika. Det gör att
fågelskådare från hela världen gärna
besöker ön, framför allt i april och
maj. Liksom många av fåglarna häckar
ornitologerna främst runt saltsjöarna
i Kallonibukten. Och skulle du missa
vårrusningen kan du alltid spana på
flamingos, som finns här året om.
Me n allde le s oav se t t om du lockas
av ouzo, oliver eller ornitologer är utsikterna för att du ska trivas på Lesbos
riktigt goda. Precis som utsikten alltid
är på Lesbos.

8 saker du inte
får missa
Den förstenade
skogen är en skog
som begravdes under
vulkanisk aska för ca
20 miljoner år sedan.
Ligger mellan Eressos
och Sigri.

Slotten i Molivos,
Mytilini och Sigri. Eller
åtminstone något av
dem.
Glykofylousa
Panagia är en vacker
1700-talskyrka som
ligger högst upp på en
klippa i Petra. Du når
den genom att traska
upp för de 114 trappstegen som är uthuggna ur
berget.

Sapfos födelseby
Eresos är värd ett
besök, även om många
snarare hamnar vid
den mer turistvänliga,
närbelägna stranden i
Skala Eresou.

Huvudstaden Mytilini

Vings LESBOS
ANAXOS: Anaxos är
det minsta av våra fyra
resmål på norra Lesbos.
Här händer det inte så
mycket, men stranden är
en av de bästa i området och solnedgångarna
sagolika.
Petra : Petra är en liten
badort med en mysig
strandpromenad, idylliska
små bakgator och äkta
grekisk bykänsla. Den
långa sandstranden ligger
mitt i centrum, och för att
vara en så liten by är det
överraskande livligt längs
strandpromenaden.

M o l iv o s : Är det någonstans det är befogat
att använda ordet “pittoresk”, så är det i Molivos. Denna romantiska
medeltidsby bjuder på
vacker arkitektur, trånga
kullerstensgränder och
en stämningsfull hamn.
Ett perfekt resmål för par
i alla åldrar.
E f ta lo u: Söker du

lugn och ro är Eftalou
ett perfekt val. Här
är atmosfären minst
sagt avspänd, såväl
på stranden som på
de lokala tavernorna.

Eftalou är annars mest
känt för sina varma
källor, och här finns även
gott om fina badvikar.
S k ala K allo n i s :

En mysig liten fiskeby
med ett lugnt tempo
och en handfull hotell.
Läget längst inne i
Kallonibukten skyddar
från väder och vind
och eftersom det dessutom är ovanligt platt
är detta ett av de mest

barnvänliga resmålen
på ön.
P lo m ar i : Den mysiga
lilla staden Plomari
är ouzons huvudstad.
Vings hotell finns
någon kilometer utanför
staden, vid stranden
Agios Isidoros. Stranden
passar utmärkt för såväl
snorkling som avkoppling på en solstol, med
en fantastisk utsikt över
havet och horisonten.

L äs m er på : v i n g.s e/ LESBOS

är nästan ett måste
att besöka när du är
på Lesbos. Här finns
spännande arkitektur
och en livlig hamn med
massor av barer och
restauranger.

Giouzlemedes är
små, stekta ostpajer –
en lokal specialitet du
inte vill missa.

Prova den lokala
ouzon från något av
Plomaris fem destillerier. Sägs vara den bästa
i Grekland.

Sardinerna från Skala
Kallonis är kända över
hela Grekland. Slå dig
ner på en taverna och
beställ in en tallrik!
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nyheter & notiser grekland

Symi – nyhet i Tolvöarna
Bland de lite större Greklandsnyheterna
Mykonos och Lesbos smyger vi till sommaren 2014 även in den lilla (men naggande
goda) nyheten Symi. Det innebär vår femte
representant för Tolvöarna – efter Rhodos,
Kos, Kalymnos och Tilos. Ön stoltserar med
en av Greklands vackraste hamnar, gyllene

klippkuster och mängder av små vikar och
bukter som lockar till bad. Staden Chorio är
lika vacker i gryning som i skymning, och de
karakteristiska husen uppe på sluttningen
tillhör landets finaste exempel på neoklassisk
arkitektur. Mer info hittar du på Ving.se.

Mykonos med extra allt
Är du ute efter ett sofistikerat nattliv är Mykonos resmålet för dig. Vill du dessutom bo
stilfullt i yttersta lyx ska du checka in på Cavo Tagoo. Det überdesignade hotellet i
Mykonos stad är förmodligen öns mest kända och definitivt det mest spektakulära.
Infinitypool? Check. Konstutställning? Check. Versace-accessoarer i hotellshoppen?
Check. Bardisk i form av ett akvarium? Check.

3

…grekiska resmål var
med på topp 5-listan över
sommarens mest omtyckta
resmål förra året. Dessa
favoriter var, i tur och ordning: Skiathos, Parga och
Chaniakusten på Kreta.
Listan baseras på betygen
från ca 160.000 gäster.
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greklands -
tävling
Vinn en resa till
Syros och Mykonos

Bästa hotellet
finns på Skiathos
Under sommarsäsongen har Vings gäster betygsatt hotellen på semesterresmålen. I topp 2013 hamnade Bourtzi
Boutique Hotel på den grekiska ön Skiathos. Det väldesignade lilla hotellet fick hela 4,94 i snittbetyg – på en
femgradig skala.

Varför nöja sig med en semester när man kan
kombinera två olika resmål på en och samma
resa? Nu ger vi dig chansen att vinna just en
sådan kombinationsresa – en veckas avkoppling
på lugna Syros och en veckas vimmel på tjusiga
Mykonos
Allt du behöver göra för att vara med och tävla
om denna härliga dubbelsemester är att svara
på några enkla frågor samt beskriva hur din
drömkombination skulle se ut. En veckas strandliv kombinerat med en lyxkryssning? En rundresa
i djungeln följt av en vecka i en storstad? Endast
fantasin sätter gränserna! Den mest spännande,
kreativa eller roliga beskrivningen vinner en
kombinationsresa för två personer till Syros och
Mykonos, värde 15.000:-.
För att delta i tävlingen, besök Ving.se/tavlingar.
Och du – vi vill ha ditt bidrag senast den 13/4 2014.
Lycka till!

hemlagad

Upplev Greklands smaker hemma i ditt eget kök! Börja till
exempel med att svänga ihop en riktig tzatziki. Ännu fler
recept hittar du i vår prisbelönta app för surfplattor, ”Vings
mat”. Laddas ner gratis på App Store eller Google Play.
Ingredienser:
½ kg grekisk yoghurt
3 msk olivolja
1 msk persilja, hackad
2 msk mynta, hackad
1 msk dill, hackad
2 st gurkor, rivna och avrunna
2–3 st klyftor vitlök
2–3 msk citronsaft
Salt och peppar

Gör så här:
1. Blanda den rivna gurkan
med lite salt och lägg i ett
durkslag. Låt stå i en timme.
2. Krama ut gurkan så det mesta
av vätskan försvinner, lägg i
en bunke.
3. Blanda i de övriga ingredienserna och smaka av med
salt och peppar.
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Vings grekland
Resmål
Alonissos
Alonissos är en naturskön
ö där du lätt hittar din
egen plats på stranden.
Perfekt för dig som vill ha
en riktigt avkopplande
semester.
Flyg från: Stockholm,
Köpenhamn.
Aten
Välkommen till världens
modernaste antika stad!
Till OS 2004 genomfördes en rejäl uppfräschning av den grekiska
huvudstaden.
Flyg från: Stockholm, Köpenhamn (reguljärflyg).

K a l y mno s
Öns huvudstad, med butiker, historia, kommers
och allt annat som hör till.
Samt en fin strand.
Flyg från: Köpenhamn.

och såväl Sunwing- som
Sunprime-hotell.
Flyg från: Stockholm,
Göteborg, Malmö,
Köpenhamn, Jönköping,
Växjö, Örebro.

Grekland. Här lever man
livet i ett lugnt tempo
och äter gott, utan större
påverkan på plånboken.
Flyg från: Stockholm,
Köpenhamn.

Kos
Kos är som gjort för sol,
bad och upptäcktsfärder.
Här finns allt från fina
sandstränder till intressanta utgrävningar.
Flyg från: Köpenhamn.

L ef k as
Lefkas är en ö för dig
som vill bo bra i grekisk
miljö, ligga på stranden,
vandra i doften av vild
rosmarin eller hissa segel
för en dag till sjöss.
Flyg från: Stockholm,
Göteborg, Köpenhamn.

Mykonos
Mykonos är den populära
ögruppen Kykladernas
mest mytomspunna ö.
Förvänta dig underbara
stränder och ett nattliv
som inte gör någon
besviken.
Flyg från: Stockholm.

L es b o s
På gröna Lesbos får du
uppleva det genuina

P aler o s
Paleros är en charmig
grekisk by med fina
stränder och orörda
omgivningar. Dessutom
en perfekt utgångspunkt
för utflykter.
Flyg från: Stockholm,
Göteborg, Köpenhamn.

K re ta
Greklands största ö är
också den populäraste.
Kreta bjuder på vacker
natur, fantastiska stränder

P ar g a
Parga är ett av våra mest
omtyckta grekiska resmål. Trots att det ligger
på fastlandet känns det
som att resa till en idyllisk
grekisk ö.
Flyg från: Stockholm,
Göteborg, Köpenhamn.
Rhodos
Den största och grönaste
av Tolvöarna är dess
utom en av Greklands
mest älskade semesteröar. Här finns både
Sunwing för barnfamiljer
och Sunprime för vuxna.
Flyg från: Stockholm,
Göteborg, Malmö,
Köpenhamn, Borlänge,
Jönköping, Kalmar, Karlstad, Luleå, Norrköping,
Örebro.
S k i at h o s
En lagom stor semesterö
med fina stränder och ett

trevligt folkliv. Här har
Ving många återkommande gäster!
Flyg från: Stockholm,
Köpenhamn.
S k o p elo s
En av arkipelagens
lugnaste och vackraste öar – som gjord för
upptäcktsfärder på egen
hand. Kombinera gärna
med Skiathos.
Flyg från: Stockholm,
Köpenhamn.
Symi
Symi är en ö med ett
grönt inland, gyllene
klippkuster och mängder
av små vikar och bukter
som lockar till bad.
Flyg från: Stockholm,
Göteborg, Malmö,
Kalmar, Köpenhamn.
Syros
Syros är en charmig grekisk ö som bokas i kombination med Mykonos. På
ön finns gott om små fina
sandstränder, men inte
så många turister.
Flyg från: Stockholm.
T elen d o s
På den lilla vulkaniska
klippön Telendos kan du
njuta av stillheten och
naturen. Du bor i lugna
omgivningar och slipper
både trafik och diskotek.
Flyg från: Köpenhamn.
T i lo s
Om du någon gång
drömt om en riktigt
avkopplande semester i näst intill orörd
Greklandsmiljö så har du
hittat rätt på Tilos.
Flyg från: Stockholm,
Göteborg, Malmö,
Kalmar, Köpenhamn.

L äs m er på : v i n g.s e/ g r e kl a n d
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Vings grekland

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

Fakta

k li m at

F l y g tid : Ca 3–4 timmar.

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

T id: Svensk tid +1 timme.

20

23

27

29

29

27

24

va luta : Euro.

12

15

19

22

22

19

17

s ä s o ng: April–oktober.

20

20

22

25

27

24

20
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råd & tips ving

Två
semestrar
i en smäll
Att välja vart man ska åka på semester
är ett stort beslut, och det är inte alltid helt lätt
att komma överens inom familjen. Ibland är inte ens
lätt att komma överens med sig själv. Men du behöver
inte alltid kompromissa, med en kombinationsresa
kan du uppfylla flera önskemål – och
samtidigt få två semestrar i en.

Allt fler väljer att kombinera två olika resmål under sin semester. De har helt
enkelt insett att man inte måste välja mellan sandstranden och citypulsen –
man kan boka en kombinationsresa och få både och! Varför inte prova själv
nästa gång du ska på semester? Kombinera till exempel en veckas sol och
bad med en kryssning, en rundresa eller kanske en vecka i en storstad.
Möjligheterna är oändliga!

Varför boka en
kombinationsresa?
+ Bo på flera resmål
+ Kombinera strand och storstad
+ Kombinera ett resmål med
en rundresa

+ Massor av valmöjligheter,
både charter och reguljära resor

+

Våra populäraste kombinationer
KubA Havanna + Varadero: Kombinera breda, vita korallstränder med
vibrerande salsarytmer i Havanna.

Att tänka på
+	Vilken typ av resmål vill

Mexiko Isla de Mujeres + Playa del
Carmen: Playa del Carmens korallstränder + avslappnat öliv på Isla
de Mujeres = oslagbart koncept.

du kombinera? Stad och strand?
	Rundresa och strand?
Eller kanske två olika stränder?

Thailand Khao Lak + Kamala
Beach: Två av våra mest populära
resmål i Thailand.

+ Hur länge vill du vara borta? 			

Aruba Aruba + kryssning i Karibien:
Vad är bättre än en semester på
Aruba? Svar: semester på Aruba
OCH kryssning i Karibien.
Jamaica Negril + Montego Bay:
På Jamaica vill du varken missa
Seven Mile Beach i Negril eller
turistmagneten Montego Bay.

+	Vill du resa med charter eller reguljärt?
Charterresor är i regel fasta
reslängder, medan du har full frihet
att skräddarsy reslängden (och 			
antalet stopp) om du väljer en
reguljär paketresa.

+ Charterkombinationer kan bokas
på Ving.se. Kombinationsresor med
reguljärflyg bokas på 0771-995 995.
L äs m er p å :
V i n g . s e/ k o m b i n at i o n s r esor
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ibiza
På Ibiza ryms det mesta. Från de glada barnen på
stranden i Es Figueral, till solnedgången på Café del mar
i San Antonio. Här finns trendiga klubbar i Platja d’en Bossa,
och här finns afternoon tea i Santa Eulalia. Här finns vingårdar, små badvikar, fräsig shopping och kvardröjande
hippies. Här finns till och med Formentera,
en liten oas i Medelhavet.

Text: björn une

D

e t va r p å tr etti o tal et som
omvärlden upptäckte Ibiza.
Som vanligt var det arkitekterna som var först. I takt med tidens
funktionalism blev de imponerade av
öns byggnadstradition och flockades
hit för att få inspiration. Med sig tog
de vänner och familj, ofta tongivande
i sina kretsar, och Ibiza hamnade på
kartan som ett elegant och genuint
resmål. De första hotellen byggdes i
San Antonio och Ibiza stad på trettiotalet. Nästa stora händelse var hippievågen på sextiotalet. De kom, de såg,
de gillade. Och de blev kvar. Det är de
och deras efterkommande som står

Foto: vings bildarkiv

bakom mycket av dagens Ibiza, inte
längre bara ett stort party i Medelhavet,
utan också sköna loungebarer, snygga
familjehotell vid långgrunda stränder,
innovativa restauranger och, med några
undantag, en skön integritet som gör
att Ibiza förblivit Ibiza.
Ushuaia dramatiskt smyckade fasad är på många sätt
emblematisk för Playa d’en Bossa. Här
möts det senaste, nyaste och trendigaste för att dansa, se och synas i rätt
inramning. Och inte blir det sämre
av den kilometerlånga stranden som
kantas av klassiska Beach Clubs, som

Pl ay a d ’ en Bossa

till exempel Bora Bora. En av Playa
d’en Bossas stora fördelar är just den
långa stranden, det innebär att nästan
vartenda hotell får plats på första
parkett, och de som orkar samlas gärna
här för att njuta av soluppgången innan
de går in och festar vidare. Men allt är
inte party i Playa d’en Bossa. Läget vid
stranden, med några av öns bästa hotell och Ibiza stad på bekvämt promenadavstånd betyder att man kan plocka
det bästa, eller vad som passar för
stunden, vare sig det är en eftermiddag
på ett spa, en aperitif med utsikt över
folklivet eller kanske en lång natt på
dansgolvet.
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”Just La Marina
vänder sig mest till turister,
men resten av stan är skönt
spansk, tar gärna en lång siesta
och skulle aldrig drömma
om att prata något annat
än spanska.”
Dalt Vila är den äldsta, muromgärdade delen av Ibiza stad. Det blir rätt tydligt
att det också är den högsta delen när man ska
ta sig upp på toppen av bastionen St Lucia. Det
är långa trappor, ofta i stekande sol. Men det är
mödan värt. Belöningen är en strålande utsikt
över både staden och hamnen. Där går båtarna
till Formentera, där ligger Paseo Vara del Rey
med sina svalkande glassbarer och där ligger
Puig de Molins med sina kvarnar. Både utsikten
och den stadiga brisen gör att man gärna blir
kvar här uppe en god stund innan man ger sig
tillbaka in i Dalt Vilas slingrande gränder för
att så småningom komma ut i Sa Capelleta eller
La Marina, stadsdelarna närmast nedanför Dalt
Vila. Ibiza, eller Eivissa på den lokala dialekten
Ibicenco, är öns huvudstad, och har nog varit
det i ett par tusen år, ända sedan fenicierna
vadade iland och bestämde sig för att de seglat
långt nog. Just La Marina vänder sig mest till
turister, men resten av stan är skönt spansk, tar
gärna en lång siesta och skulle aldrig drömma
om att prata något annat än spanska.
I biz a s ta d

Det är en helt vanlig kväll
i San Antonio och suget mot Cafe del Mar och
solnedgången blir tydligt. Skrålande grabbgäng
från Manchester och Leeds delar trottoar med
möhippor från Tyskland och eleganta par från
Italien. Hela Europa har kommit hit och det
enda de har gemensamt är att ingen verkar ha
fyllt 25, och att alla har en tatuering någonstans
på sina rätt exponerade kroppar. Stranden är
packad. Det är här kvällen börjar, solen ska
gå ner i havet, loungemusiken ska strömma
ut från barerna och ännu en magisk natt ska
ta sin början. Det är en helt vanlig kväll
i San Antonio.

K vä l l i S a n A n to ni o
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I Es Figueral är det tvärtom, här börjar det roliga precis efter frukost. Det
är då alla drar sig ner på stranden för att njuta
av solen och havet. Här finns rundslipade stenar
och snäckor att samla och sandslott att bygga.
Och solsängar där man kan lata bort en hel
förmiddag utan att bli störd av dunkande musik
eller vinande vattenskotrar. Äntligen hinner
man läsa ut en bok. De allra minsta kanske håller sig i vattenbrynet, men eftersom vattnet är
så långgrunt finns det gott om plats för bollspel,
snorkling och kanske en och annan simlektion.
Och skulle inte det räcka finns vattenland,
restauranger, skattjakter, Lollo & Bernie och
mycket annat alldeles uppe i backen. Mer än så
finns inte. Fast det är klart, den som vill kan ju
alltid ta båten till Formentera eller Ibiza stad för
lite omväxling och shopping. Eller kanske börja
på en helt ny bok.

Morgon i Es Figue ra l

I Es Canar är det
fortfarande sextiotal. I alla fall på onsdagarna
då den största av alla öns hippiemarknader
bryter lös. Marknaden är stor, och än gör den väl
skäl för namnet. I alla fall om hippie är någon
som syr och stickar kläder eller hamrar fram
smycken för avsalu till turister. Men mycket här
är unikt, det mesta är producerat på ön, och allt
är inte hampa och batik. Man frestas att byta
ut ordet hippie mot designer, för det mesta av
det som säljs är både snyggt och elegant, till rätt
blygsamma priser. Och det finns mycket att välja
på, i flera hundra stånd säljs smycken, kläder,
hattar, väskor, hantverk av olika slag och en hel
del annat.

Välkomm e n t ill se xt iot ale t

Sant a Eulalia Santa Eulalia är Ibizas tredje

största stad, och lever minsann inte bara på turister. Det ger staden en skönt egen personlighet,
lite som en favoritmoster. Hon må vara lite gammaldags och egen, men hon skäms inte för det,
och hon försöker inte vara något annat än det
hon är, en skön stad där engelska pensionärer
trivs lika bra som trebarnsfamiljen från Holland.
Ändå följer Santa Eulalia med sin tid. Nere i marinan kan man beundra båtar värda lika mycket
som en medelstor svensk stad och matmarknaden skulle få vilken svensk kokboksförfattare
som helst att dregla av glädje. Vinkännarna får
sitt lystmäte på Bodegas Ribas, som specialiserat

BILDTE X T
Bild första sidan:
Cala Tarida

Denna sida: 1: Playa
d’en Bossa, Figueral.
2: Bar Anita i San Carlos.
3: Santa Eulalia, Babylon
Beach. 4: Cala Comte.
5: Formentera, Platja de
Ses Illetes. 6: Familj.
7: Cala Llonga.
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sig på öns egna viner, och behöver man
nåt snyggt till kvällens nöjen finns det
en del att välja på i butikerna nere i marinan. Men kom ihåg att de som handlar
här ofta har råd med en yacht också.
Sa Caleta, Es Cubells
eller Cala Conte? Kärt barn har många
namn och det kan vara svårt att välja
bland Ibizas alla stränder. Somliga, som
till exempel Es Cubells ligger otillgängligt, kräver bil och har inte plats för så
många. Men de som får plats känner att
solen lyser lite extra just på dem. Andra
stränder, som Platja d’ en Bossa ligger
rätt utanför hotellet, och det är bara
att gå ut och bada när lusten faller på.
Till stränderna norr och söder om San

S tr a n d l iv p å I b iz a

Vings IBIZA

Antonio kommer man med badbåten
som far som en bäver fram och tillbaka
längs kusten. Vilken strand man slutligen fastnar för är ju såklart en smaksak.
Det finns de som längtar efter en liten
sandstrand långt inne i en klippig vik,
medan andra föredrar ett långt, obrutet
svep av sand, som gjort för jogging och
vattenskotrar. Somliga vill ha en långgrund sandbotten, andra längtar efter
klippor och stenar att snorkla på. Och
alla hittar sin strand på Ibiza.
Fo rment e ra Man vill helst inte prata
om Formentera. För då kan andra hitta
dit. Och då får man inte längre ha ön
för sig själv. De flesta som kommer hit
blir omedelbart förälskade, betraktar

ön som sin och vill ogärna dela med
sig. Trots att Formentera bara ligger
en halvtimme med båt från ibiza,
känns det lite grann som en annan
värld. Tiden går aningen långsammare,
färgerna är lite klarare och dofterna
lite starkare. Man känner sig helt enkelt lite utvald när man är på Formentera. Och det kanske man är. För det är
inte många som får uppleva en cykeltur
längs med Formenteras pinjedoftande
landsvägar, eller en eftermiddagsdrink
i San Francesc, just som någon ger
sig hän på sin gitarr bakom ett öppet
fönster. Det är lätt att komma till
Formentera, men svårt att åka
härifrån.

Resmål
F i g u er al: Givet för familjen.
Bra hotell och en lång strand.
Men ingen trafik och inget
nattliv att tala om.

S an t a E u lali a: Kanske ett
av öns mest genuina resmål,
för den som vill bo lite grann i
det äkta Spanien.

F ORM ENTERA: En oas söder
om Ibiza. Elegant, avkopplande och nära naturen. Något för
finsmakare.

Fakta

I b i z a s t ad : Öns huvudstad,
med butiker, historia, kommers
och allt annat som hör till. Samt
en fin strand.
P lay a d´ en B o s s a:
Ibizas trendigaste resmål?
Här ligger i alla fall flera av de
hetaste klubbarna, tillsammans
med riktigt snygga hotell vid
stranden.

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

S an A n t o n i o : Här väntar
klassiker som Cafe del Mar, Es
Paradis och Eden, tillsammans
med en fin strand och bra
tillfällen att se mer av ön.

P r i s ex em p el:
f
Invisa Figueral Beach Resort,
Ibiza. Pris från 5.475:-.
1 vecka, del i dubbelrum.
Avresa 10/5 från Arlanda,
Köpenhamn och Göteborg.
V i n g f ly g er f r å n :
Stockholm, Göteborg och
Köpenhamn.
F ly g t i d: Ca 3 timmar och 30
minuter från Stockholm.
T i d: Ingen tidsskillnad.
s äs o n g: Charter
april–oktober.

Ta sig runt på Ibiza
Hyrb il är b ä s t: Då kan man köra runt
i sin egen takt och stanna där lusten faller
på, vare sig det är en badvik, en marknad
eller kanske bara en vacker vy. Vägarna
är utmärkta, trafiken måttlig och det är i
allmänhet mycket bra skyltat, så det är
aldrig svårt att hitta rätt.
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B us s ar : Det finns ett rätt bra, och överraskande finmaskigt bussnät på Ibiza, men
det går inte precis överallt, och inte precis
hela tiden.
T a x i: Kör precis dit du vill, finns oftast
tillgänglig, men blir lite dyr i längden.

B åt : Det finns flera båtar som kör folk runt
ön, som till exempel badbåtarna från San
Antonio eller bussbåtarna längs östkusten.
Naturligtvis också båtar till Formentera,
både express och lite långsammare.
L äs m er på v i n g.s e /i b i z a

boutique
– 5 s a ke r a t t k ö p a p å i b i z a
Vad vore semestern utan en souvenir eller två?
Eller utan en picknicklunch på någon strand? På Ibiza
finns mycket att välja på, både för att ta hem
och för att njuta på plats.

Text: björn une

Foto: vings bildarkiv

4. ja mone ria

2 . h a n d g j o rt

3 . k l u b b ar

1. Viner
Öns egna viner och många andra
finns att köpa i Hacienda Agricol Cesar, en bodega som ligger alldeles
intill väg C-733, ungefär mitt emellan
Ibiza stad och Santa Eulalia.
2. handgjort
Te Cuero säljer nästan allt man kan
göra av läder. Handgjorda väskor,
bälten, plånböcker och till och med
skor. Butiken ligger vid torget i Santa
Getrudis, mitt på ön.

1 . vine r
3. klubbar
Ushuaïa, Space eller Privilege? Biljetter till öns klubbar finns till salu överallt, till och med från automater.
4. jamoneria
Om charcuteria betyder slakteri så
betyder jamoneria skinkeri. Ett sådant finns i Es Pujols på Formentera.
Man har helt enkelt specialiserat sig
på de välkända spanska skinkorna,
jamón, och saluför ett brett urval av
olika typer.

5. hippie s

5. hippies
Kläder, konst och hantverk. Öns mer
eller mindre genuina hippies livnär
sig till stora delar på hantverk, och
många av dem kan mäta sig med de
designers som dyker upp i butikerna i
Europas huvudstäder. Prova marknaden i Es Canar på onsdagar, den i San
Carlos på lördagar eller något av de
stånd som dyker upp i snart sagt varje
stad på ön. Mycket av det som säljs är
både handgjort och unikt, men priserna är ofta överkomliga.
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2

rom
Få städer lockar med en så rik historia
och ett sådant spännande kulturarv som den
italienska huvudstaden Rom. Med sin förföriska
skönhet och världsberömda sevärdheter har
hon lockat människor i flera årtusenden och
gör så än idag. Följ med Ving på upptäcktsfärd i den eviga staden.
Text: anna hagberg

1

12.30 Spanska trappan

Om du vill maximera din
vistelse i Rom är Hop On Hop
Off-bussarna ett perfekt val.
För en prisvärd summa köper
du en biljett som räcker hela
dagen och kan själv välja
var och när du vill hoppa
på eller av.

Om vädret tillåter är en lunch
i den vackra parken Villa
Borghese ett måste. Köp med
lite gott tilltugg och slå dig
ner i gräset för en picknick
i en av Roms mest populära
oaser. Ett stenkast därifrån
ligger Spanska trappan, som
med sin klassiska siluett är ett
tacksamt fotoobjekt.

3

och picknick i Villa Borghese

5
10.30 Colosseum

Foto: vings bildarkiv

och Forum Romanum

07.30 Morgonpromenad till St Peterskyrkan
Att se Rom vakna till liv är en magisk upplevelse. Inled
dagen med en promenad genom staden till den mäktiga
katedralen St Peterskyrkan. Ett besök här är garanterat en
upplevelse utöver det vanliga. Gå förbi Fontana di Trevi,
i gränderna vid Via del Tritone, på vägen tillbaka. På
morgonen är fontänen sagolikt vacker och turisterna få.

2

09.00 Hop On Hop

Off-bussarna - se flera
sevärdheter på samma tur

på 8 timmar

4

4

Colosseum är ett måste och
byggnaden är lika imponerande idag som när den en gång
byggdes. I närheten ligger de
historiska lämningarna från
Forum Romanum. För bästa
utsikt, ta dig upp mot Capitolium-kullen där du får en
imponerande vy ovanifrån.

14.00 Shopping
och folkspan

De allra flesta turister hamnar
någon gång på Via del Corso
och för all del, vill du ha det
mesta samlat på ett ställe är
denna shoppinggata ett
smidigt alternativ. Fönstershoppa annars i lyxbutikerna
på Via Condotti och Via
Frattina eller slå dig ner på
ett café, ta en espresso och
njut av folklivet.

6

1

15.30 Eftermiddags-

5

njutning i Trastevere

3

6

I eftermiddagsljus beskådas
Rom bäst från Trasteveres
höjder. Vid Piazzale Garibaldi
är utsikten över Roms sju kullar
hänförande vacker. Flanera
runt bland Trasteveres pittoreska gränderna, ta in på en
taverna, beställ in några goda
italienska delikatesser och njut
av Italien när det är som bäst.
L äs m e r på :
v i n g. s e/r om

i l l u s t r at i o n : s a r a k e bb o n
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Hur får man semesterkänslan att sitta kvar länge?
Vissa samlar på sig billiga souvenirer, andra fotograferar och
klistrar in i album. Vi samlar på smaker. Här är några som
verkligen retat gallfeber på våra smaklökar.

smaker
från hela världen

Text: kristofer kebbon

Foto: vings bildarkiv
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Granatäpplets fruktkött har en

sötsyrlig smak som passar bra i
sallader och desserter. Det är dessutom bland det nyttigaste man kan
äta, med massor av C-vitaminer
och antioxidanter.
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Vill man känna smaken av

Medelhavet ska man sätta
tänderna i en nyfångad bläckfisk. Färsk grillad bläckfisk blir
garanterat en kulinarisk höjdpunkt på Medelhavssemestern.
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I alla tider har människan
älskat honung. Den naturliga
sötman, den gyllene färgen och
dess medicinska egenskaper har
alla bidragit till att ge honungen
en närmast mytologisk status.
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Chilipeppar kommer från

spanskpepparsläktet Capsicum.
Frukterna innehåller ämnet
capsaicin som ger en het,
brännande smakupplevelse.
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nyhet !
Vings kryssningar
Nu lanserar Ving kryss
ningar i samarbete med
Royal Caribbean Cruise
Line och dess systerrede
rier Celebrity Cruises och
Azamara Club Cruises.
I vårt program kommer
vi att ha ett stort utbud
av kryssningar, både
i Medelhavet och i
Karibien. Vi har något
för alla smaker. Med
Ving kan du boka såväl
paketresor med kryss
ningarna i kombination
med flyg och hotell
övernattning eller en
bart kryssningen. Låt dig
inspireras på Ving.se
och boka den kryssning
som passar dig bäst.
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F r i h e t t i l l h av s
Följ med Ving på kryssning
Välbärgade amerikanska par, fartyg med guldkromad
inredning, korta hamnbesök och stressiga utflykter.
Fördomarna om hur det är att resa på kryssning är
många, men stämmer den förutfattade bilden
verkligen överens med verkligheten?

Text: anna hagberg

K

Foto: ingrid escriche ekström & Vings bildarkiv

varit en
svart fläck på min karta. Ska jag vara
ärlig har tanken aldrig riktigt slagit mig.
Skulle jag? Nej tack, det där med kryssningar
är väl bara något för välbärgade amerikanska
pensionärer med lite för tjocka plånböcker och
lilafärgat hår. Kryssningar kan väl knappast vara
något för en kvinna i 30-årsåldern?
Trodde jag ja. Ack så fel jag hade. Efter att ha
spenderat en vecka på ett av världens största
kryssningsfartyg är jag beredd att revidera min
bild. Kryssningar är en av de snabbast växande
reseformerna i världen och är hett eftertraktat
på marknaden. Nu förstår jag varför. För en
prisvärd summa pengar kan man besöka flera
olika platser på en och samma semester, göra
spännande utflykter, delta i aktiviteter, äta god
mat och njuta av tillvaron ute till havs. Jag insåg
också ganska snabbt att bilden om den klassiska kryssningsresenären inte stämmer på långa
vägar. Passagerarskaran utgör ett mer blandat
spektra än jag någonsin hade kunnat föreställa
mig. Här finns alla typer av människor och en
r ys s n i n g s v ä rl d en har l än g e

härlig mix av nationaliteter, kulturer, religioner
och åldrar.
Visst kvarstår vissa tvivel när jag närmar
mig Barcelonas hamn, men när jag ser de stora
kryssningsfartygen känner jag hur nyfikenheten
tar över och förhoppningarna växer. På en vecka
ska jag besöka tre länder och turen ska ta mig
till trevliga resmål i Spanien, Frankrike och Italien. Jag ska dessutom göra spännande utflykter,
men framför allt ska jag utnyttja tiden ombord
maximalt och njuta av den frihet som livet till
havs innebär.
i Barcelona är en mäktig
känsla. Framför mig har jag Liberty of the Seas,
fartyget som ska vara mitt hem den närmaste
veckan. Jag kan inte låta bli att imponeras över
dess storlek. Liberty of The Seas är ett av världens största fartyg och i lodrätt position är hon
högre än både Eiffeltornet i Paris och Chrysler
Building i New York. Som om det inte vore nog
har hon en kapacitet att ta närmare 6.000 passagerare, varav cirka 2.000 är besättningsmän.

At t st å i h a mne n
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” Den tre våningar höga restaurangen är prydd
av kristallkronor, kandelabrar och vita dukar,
maten är utsökt god och servicen oklanderlig.”

Att det råder febril aktivitet i hamnen är därför
inte så konstigt. När närmare 4.000 passagerare
ska checka in och kliva ombord samtidigt är det
mycket som ska klaffa. Det skulle kunna vara
fullkomligt kaotiskt. Ändå flyter allt på som ett
rinnande vatten. Mäkta imponerad och en aning
förvånad över hur smidigt personalen hanterar
detta logistiska pussel beger jag mig av mot
landgången.

på eftermiddagen börjar den förväntansfulla
feststämningen att infinna sig och alla piffar till
sig lite extra. Under kvällen ska det fotograferas
med kaptenen, skålas i champagne, minglas och
ätas god mat. Jag betraktar först spektaklet utifrån för att senare inse hur trevligt det faktiskt är
att delta i festligheterna. Så osvenskt och ytligt,
men ändå så härligt och glamoröst.
är annars väldigt avslappnat och
bekymmersfritt. Här finns något för alla och man
väljer fritt vad man känner för. Själv trivs jag bäst
uppe på däck. Få tillfällen i livet ger en sådan frihetskänsla som att vara ute till havs och att blicka
ut över horisonten är en mäktig och närmast
religiös upplevelse. Speciellt i solnedgången.
Här kan jag stå i timmar och drömma mig bort.

Live t ombord

är som att kliva in i helt ny
värld. Royal Promenade, som är fartygets hjärta
och shoppingstråk, är längre än en fullstor
fotbollsplan och kantas av både butiker, caféer
och barer. Några våningar upp finner man ett
stort och välutrustat gym, barnklubb och ett
trevligt spa. Här ligger också de stora poolområdena. Visst förstod jag att det skulle finnas
aktiviteter ombord, men att jag skulle mötas av
såväl klättervägg, löparbana och surfsimulator
som skridskobana, kasino, golfbana och en stor
teater kunde jag nog inte ens föreställa mig.
Redan från dag ett inser jag att jag knappast
kommer att vara hungrig ombord. Här finns mat
i överflöd och utbudet av restauranger och barer
är stort. Att äta ombord är både enkelt och bekvämt. Det mesta i matväg är inkluderat i priset
och väljer man att äta på en à la carte-restaurang
betalar man bara en kuvertavgift och får sedan
äta så mycket man orkar. Dryck får man däremot betala för, men eftersom allt sätts upp på
ett personligt konto behöver man aldrig fundera
över kontanter eller kreditkort.
A tt s tig a o mb o r d

maximalt under sin kryssning kan man vara med om hur mycket som
helst. Utflykter är en stor del av kryssningsupplevelsen och att boka arrangerade turer är både
enkelt och smidigt. Utbudet är dessutom stort.
Vill man hellre ge sig av på egen hand är möjligheterna oändliga. Att strosa runt bland gränderna i pulserande Neapel, besöka en vingård
i Provence, ta en kaffe i hamnen i pittoreska
Ville Franche eller göra en dagstur till toskanska
Florens är bara några av de uppelevser man kan
vara med om. Jag väljer dessutom att krydda
tillvaron med ett besök i den eviga staden Rom
och gör en utflykt till den vackra ön Capri.

Ut nyt t ja r ma n t ide n

möjligheten att
få uppleva så mycket under så kort tid som
kryssningar. För en nyfiken själ som mig är
det perfekt, men det är kombinationen av både
äventyr och avkoppling som är den stora behållningen. Att kryssningar inte skulle vara något
för mig får jag nog ta tillbaka och visst låg det
något i det som de gamla sjömännen sade – har
man en gång gett sig av till sjöss längtar man
alltid tillbaka.
Få se me st e rforme r e rbjude r

och jag
hittar snabbt några favoriter ombord, men höjdpunkten står ändå The Main Dining Room för.
Denna tre våningar höga restaurang är prydd av
kristallkronor, kandelabrar och vita dukar, maten är utsökt god och servicen oklanderlig. Det
är också här som middagen intas efter ”Captains
coctail party”, som äger rum en gång i veckan.
Denna tillställning är ett absolut måste. Redan
M a te n h å l l e r myc ket hö g kval i tet
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fakta
Veckokonsumtion
ombord
• 105 000 måltider
• 90 000 efterrätter
• 11 ton mjöl
• 6 ton oxkött
• 8 ton potatis
• 90 000 ägg
• 30 ton färsk frukt
• 2 ton istärningar
• 30 ton grönsaker
• 700 kg kaffe
• 18 000 pizza slices
Källa: Royal Caribbean
Cruise Line- veckokon
sumtion för fartyget
Liberty of The Seas

Vings kryssningar
Olika fartyg för olika syften
Olika åldrar, olika behov. Olika intres
sen, olika önskemål. Att välja rätt fartyg
och rederi är minst lika viktigt som att
välja rätt kryssning. En stor del av tiden
under en kryssning spenderas till havs.
Att känna sig bekväm och tillfredställd
med upplägget och utbudet ombord är
därför a och o.
R o y al C ar i b b ean C r u i s e Li n e
Väljer du att kryssa med RCCL kryssar
du med några av världens allra största
fartyg och de flesta tar flera tusen pas
sagerare. RCCL: s fartyg seglar till kända
resmål och erbjuder ett stort utbud av
aktiviteter. Här finns det mesta; från klät
tervägg, poolområden och surfsimulator
till teater, kasino och gym. Ombord finns
även ett stort antal restauranger och
barer att välja mellan. Fartygen passar
för alla åldrar och lämpar sig bra för dig
som reser med barn.
C eleb r i t y C r u i s es
Celebrity Cruises medelstora fartyg er
bjuder både hög komfort och elegant de
sign. Fartygen passar för en vuxen publik
och lite äldre barn. Kryssningarna går
till spännande resmål och ombord finns
en rad olika aktiviteter att sysselsätta
sig med. Stort fokus ligger på mat och
ombord finns flera trevliga restauranger
att välja mellan. Fartygen erbjuder även
spektakulära shower och underhållning.
Vill man koppla av på däck finns flera
pooler och ett gräsområde för picknick.
A z am ar a C lu b C r u i s es
Passar dig som gillar lite mindre och
lyxiga fartyg. Azamaras fartyg är anpas
sade för en vuxen publik och seglar till
spännande resmål och mindre hamnar
där de större fartygen inte kan komma
in. Fördelen är också att de alltid ligger
inne i hamnarna till midnatt eller över
natten, vilket gör att det finns gott om
tid att upptäcka resmålen. Aktiviteterna
ombord är få. Här är det istället fokus
på hög servicenivå, avkoppling och
välbefinnande.

L äs m er : v i n g. s e/ k rys s n i n ga r
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T r e n d e n fl y t t a r i n p å S u n p r i m e

gin tonic
Det som började som en medicin mot
malaria har blivit en trendig symbol för elegans,
flärd och en mondän livsstil. År 2014 är den mest klassiska
av drinkar hetare än någonsin. Vings värld gjorde en djupdykning i ginhistorien och avrundade med en after work
på Grodan i Stockholm, där bartendern Karl de Vylder
visade vägen till den perfekta GT:n.

Text: kristofer kebbon

D
K a r l d e V y ld e r
B a kg r u n d :

Karl de Vylder är
barchef på Grodan
Grev Ture i Stockholm.
Efter utbildningen
på barskola har han
jobbat i bar i åtta
år, bland annat på
Floridita och Casa del
Habano i London samt
Och Himlen Därtill och
Berns i Stockholm.

F o t o : p e ll e l u n d b e r g

och drinktrender
går, och gin har väl i ärlighetens namn
inte alltid varit den coolaste flaskan i
skåpet. Men den har alltid funnits där, och idag
är den mer i ropet än någonsin. Nya mikrobryggerier startas, ginbarer poppar upp i var
och varannan storstad och försäljningen går
spikrakt uppåt. Även vuxenhotellet Sunprime
Atlantic View på Gran Canaria har hakat på
gintrenden och lanserar nu en separat drinklista med enbart gin & tonic i olika varianter.
ri n ktren der ko m me r

hur allt började måste vi ta
oss ända tillbaka till 1600-talet, då den holländske läkaren Franciscus Sylvius blandade enbär
i brännvin i jakten på ett botemedel mot njuroch magåkommor. Plötsligt var drycken gin
född. Samtidigt, i en annan del av världen, lärde
sig de spanska erövrarna av indianerna i Peru
att använda barken från cinchonaträd som botemedel mot malaria. Hemligheten med barken
var ämnet kinin, som så småningom blandades
med kolsyrat vatten och blev till tonic water.

Fö r att ta reda p å

under britternas kolonialvälde
i Indien på 1800-talet, fick någon den briljanta
idén att blanda gin med tonic. Syftet var, precis
som för Franciscus, medicinskt. Man ville ge
soldaterna ett skydd mot malaria, men eftersom
ingen ville dricka ren tonic blandade man ut
det med gin. Resten är, som man brukar säga,
historia.

Lå ngt se nare

At t gint re nde n nåt t nya h öjde r råder inget
tvivel om, och idag finns till och med barer
som enbart serverar gin & tonic i olika variationer. Vill du prova själv så kan du följa Karl
de Vylders tips på nästa uppslag, eller varför
inte testa gin & tonic-baren på Sunprime
Atlantic View?

att mängden kinin
i tonic water idag är så liten att du skulle behöva
hälla i dig en sisådär 67 liter gin & tonic varje
dag, om du skulle vilja få ett fullgott skydd
mot malaria. Och det är definitivt ingenting
vi rekommenderar.

V i kanske bör t ill ägga
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smake r

kur i o s a

d e n p e r f e k t a g t :N

vi lken gi n?

b akg r und

n åg r a r åd

Med gurka
Hendrick’s Gin är en
klassiker med gurka.
Här görs drinken
med Hendrick’s Gin,
gurka samt en lime
och rödvinbärsgarnish. Hendrick’s
filtreras genom gurka så den har redan
”gurktoner” i sig.

Drinken gin & tonic
föddes i Indien på
1800-talet, då man ville
ge de brittiska soldaterna ett skydd mot
malaria. Ämnet kinin
som fanns i tonic water
gjorde susen, eftersom
ingen ville dricka ren
tonic på grund av den
bittra smaken blandade man ut det med gin.

En perfekt gin & tonic
är välbalanserad
mellan ingredienserna, men också
mellan de märken
du väljer att jobba
med. Viss tonic
passar bättre med
viss gin o.s.v.
Prova dig fram.

Med jordgubbar
Här finns det ingen
klassisk gin att
använda utan jordgubbarna är för
en sommarkänsla.
Men välj en gin
som har mycket
citrus i sig och
kanske en torrare
tonic.
Med citron
Plymouth är för
mig en sjukt bra
gin för en klassisk
gin & tonic.
Med grape
Beefeater 24 har
grapetoner i sig.
Den funkar därför
mycket bra med
blodgrape och
Fever-Tree tonic.

om g i n
Gin är en destillerad
spritdryck som smaksätts med enbär. Drycken uppfanns på
1600-talet, då den
holländske läkaren
Franciscus Sylvius
blandade enbär i
brännvin i jakten på
ett botemedel mot njuroch magåkommor.

om ton i c
Kinin är ett effektivt
muskelavslappnande
medel som utvinns
ur pulveriserad bark
från cinchonaträd.
För att göra det drickbart blandas kininet
ut med kolsyrat
vatten. Dagens tonic
innehåller dock långt
mycket mindre kinin
än den ursprungliga
varianten.

smaks ättar e:
jordgubbar, citron, gurka,
lime, rosmarin
Som smaksättare och garnering
i gin & tonic används vanligen
citron eller lime, men du kan lika
gärna experimentera med till
exempel jordgubbar, gurka eller
rosmarin. Hitta din egen favorit!
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Jobba enligt
ordningen:
1. glas
2. is
3. gin
4. tonic
5. garnityr
(beroende på gin
samt tonic)

Använd mycket is,
stora isbitar, samt
gärna kylda glas. Det
hjälper till att hålla
drinken kall och god
längre, och dessutom
tar det längre tid för
drinken att bli vattnig.

et v oi l à
Din perfekta
gin & tonic är
redo att avnjutas!
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vings nya

hotellkoncept
På Ving arbetar vi ständigt med att utveckla
våra egna hotellkoncept för att du ska få den semester
du önskar när du reser med oss. Ibland hittar vi dessutom nya
hotellkoncept som kompletterar de vi redan har i vårt utbud.
Allt för att öka din valmöjligheter. Till sommaren 2014 har vi
glädjen att presentera inte mindre än tre nya koncept:
SunConnect, SENTIDO och Smartline.
Text: gunnar jägberg

Foto: vings bildarkiv

S u n Con n ec t
– familjehotell med gratis WiFi
SunConne ct ä r noggra nt ut v a lda h ot e ll som
passar dig som vill ha en riktigt skön familjesemester.
Här finns restaurang, barnklubb och pooler för alla
smaker. Våra värdar ordnar aktiviteter för barnen
och för de lite äldre barnen och ungdomarna finns
ConnectTeen lounge med tv-spel och inredning
som gjord för maximal avkoppling.
På SunConne ct är gratis WiFi på hela hotellet en
självklarhet. Lika självklart kan du ladda din smartphone eller surfplatta vid någon av de många laddningsstationerna. Här finns massor av interaktiva
lösningar för information, aktiviteter och underhållning. På vår ConnectWall i receptionen kan du se
vad som finns att göra under din semester. Man
skulle helt enkelt kunna sammanfatta SunConnect
med: ”skön avkoppling – med gratis uppkoppling”.
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sen ti do – när du vill ha
en extra guldkant på semestern
vill vi gärna överträffa
dina förväntningar. Därför ställer vi extra höga
krav på hotellen, både vad gäller läge, faciliteter
och boende. När du bor på ett SENTIDO-hotell kan
du till exempel alltid räkna med fina poolområden,
internationell atmosfär, träningsmöjligheter, bar,
gratis WiFi i lobbyn, välutrustade rum med balkong
eller terrass och minst två restauranger att välja
mellan.

P å v å r a S ENTIDO-ho tel l

S ENTIDO h ittar d u på många av våra populäraste
resmål, alltid med bästa läge på resmålet. Vissa
av hotellen är anpassade för familjer, andra har
åldersgräns och passar utmärkt för dig som reser
utan barn. På utvalda SENTIDO-hotell kan du boka
SENTIDO Plus, som bland annat ger dig morgonrock, tofflor och en egen solstol på en reserverad
del av poolområdet.

s m ar tl i n e – prisvärda
hotell för alla smaker
Le t ar du e ft e r e t t bra boe nde t ill e t t 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. Det betyder däremot inte
att vi tummar på kvaliteten. Smartline-hotellen
har alltid 3-4 vingar och erbjuder det mesta
du behöver för en riktigt lyckad solsemester,
oavsett resesällskap.
är kort och gott att ge
dig så mycket valuta som möjligt för pengarna.
Eftersom utbudet skiljer sig åt mellan hotellen
rekommenderar vi att du går in under respektive
hotell för att se vilket av dem som passar just
dig och dina behov.

Tanke n me d sma rt line

L äs m er på: v i n g.s e/ h ot e ll
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R E S IN TE U TA N R Ä TT FÖ R S Ä K R IN

G!

När du ska ut och resa är det viktigt att du är rätt försäkrad om något oförutsett inträffar. Med Goudas Reseförsäkring försäkrar du både dig och din semester. Du får hjälp på resmålet av Vings erfarna reseledare som finns där för dig om du blir
sjuk, skadad eller råkar ut för något oförutsett. Reseledarna hjälper dig med kontakt med läkare på resmålet, hanterar ditt
ärende och ersätter dig på plats *, allt för att du ska få en trevlig resa. Goudas Reseförsäkring är flexibel och anpassas efter
ditt försäkringsbehov, så att du till exempel inte blir dubbelförsäkrad. Försäkringen kan tecknas som komplement till din
hemförsäkring eller som heltäckande reseförsäkring om du saknar hemförsäkring eller vill ha ett bättre skydd. Nedan finner
du vissa av de försäkringsmoment som ingår i försäkringen.
Hjälp på plats Det kan vara både svårt och dyrt att få hjälp om
du skulle bli sjuk, bestulen eller om något annat otrevligt händer.
Vi hjälper dig direkt på resmålet med pengar*, råd och hjälp av
Vings reseledare eller Goudas Alarmcentral.

Flygförsening Om det allmänna färdmedlet du reser med försenas mer än 4 timmar ger försäkringen dig förseningsersättning.
Försäkringen ger även ersättning för förstörd semesterdag om
förseningen överstiger 24 timmar.

Utan självrisk Försäkringen ersätter dig från första kronan och
gäller helt utan självrisk. Tänk på att de flesta händelser medför
kostnader som understiger självrisken i hemförsäkringen.

Akut vård och läkemedel Försäkringen lämnar ersättning om
du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall på resmålet som gör
att du behöver vård och medicin. Du får också ersättning för de
dagar som går förlorade.

Förlorade semesterdagar Om du blir sjuk eller råkar ut för ett
olycksfall på resmålet och det resulterar i att du inte kan utnyttja
dina resdagar som planerat, ger försäkringen dig ersättning.
Ersättningsresa Om mer än halva resan förstörs på grund av
sjukdom eller annan olyckshändelse omfattad av försäkringen,
ger försäkringen dig ersättning i form av en ny resa.
Bagageförsening
Försäkringen ger dig ersättning om ditt
bagage försenas mer än 4 timmar vid ankomsten till vistelseorten.
Omfattning gäller både på ut- och hemresan.

Självriskeliminering hyrbil I försäkringen ingår en självriskeliminering. Detta innebär att försäkringen ger dig ersättning för den
självrisk du behöver betala om skada skulle inträffa på det fordon
du hyrt på resmålet.
Olycksfall Försäkringen lämnar ersättning för medicinsk/ekonomisk invaliditet vid olycksfall som leder till bestående men/ärr och
vid dödsfall som drabbar dig under resan.

* Ersättning på plats lämnas enligt gällande försäkringsvillkor.

Gouda Reseförsäkring och Ving önskar dig en trevlig och trygg resa!
i samarbete med
För mer information om försäkringen vänligen kontakta din
resesäljare på Ving, alternativt läs mer på www.ving.se
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Säkerhet över alla gränser

Time-out i Turkiet
Två nya Sunprime i sommar

Se hit alla Sunprime-vänner! I sommar öppnar två
sprillans nya Sunprime Hotels i Turkiet, vilket innebär att de
populära vuxenhotellen nu finns på 13 ställen. De båda nytillskotten
ligger i Alanya respektive Marmaris, och som vanligt är hotellen
helt anpassade efter dig som reser utan barn. Här får du
såväl strandläge som gratis WiFi, och inte minst:
en riktigt avkopplande semester.
T e x t : k r i s t o f e r k e bb o n

F oto : v i n g s b i l d a r k i v

Sunp ri m e Numa B e ach, Alanya
hittar du nybyggda Sunprime Numa Beach.
Hotellet ligger ett stenkast från stranden och merparten av de moderna
sviterna har havsutsikt. Här kan du njuta av en sann vuxensemester med
goda måltider, utmanande träningspass och sköna spabehandlingar.

M e l l a n A l a n ya o c h Si d e

P å p r o me n a d a v s tån d från hotellet ligger byn Avsallar, där det finns
både restauranger och butiker. Vill du ha ett större utbud tar du dig
enkelt till Alanya med hyrbil, taxi eller lokalbuss. Men det finns en viss
risk för att du inte vill lämna hotellområdet när du väl har checkat in...

OBS! Bilderna är till viss del illustrationer.

S u n p r i m e Beachf r on t, M ar m ar i s
Sunprime Be a ch front ligger vid strandpromenaden i Marmaris,
med stranden och havet precis nedanför. Alla sviter har havsutsikt,
och som alltid på Sunprime är varenda detalj anpassad för dig som
reser utan barn. Allt från skönhetsbehandlingarna och träningsklasserna till restaurangens vinlista.

har du även gångavstånd till den fina hamnen,
där du hittar lika många yachter som uteserveringar. Därifrån kan du
även strosa vidare till den myllrande basaren i gamla stan. Och skulle
du bli mätt på intryck kan du alltid varva ned i loungen eller skämma
bort dina smaklökar i restaurangen.

Förut om st ra ndlä ge t

Vad är Sunprime Hotels?
Bara för vuxna + Bra hotell med bra läge + Rofyllda pooler + Spa, gym & SATS-klasser + Modern restaurang

L äs m er p å :
v i n g .s e/ s u np r i me
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Karibiska nyheter
St Martin, St Maarten och St Barth

Text: björn une

V

spännande vinternyhet. Tänk dig lite
Frankrike och lite Holland, fast
i Karibien. Och alldeles i närheten:
St Barth, svensk koloni fram till 1878.
Ving flyger direkt med bekväm charter
till vintern 2014/15.
ä l k o mme n ti l l Vi n g s

ryms två länder,
närmare fyrtio stränder, bortåt 400
restauranger och en handfull vackra
resmål som balanserar på gränsen mellan by och stad. På den franska sidan,
St Martin, väntar Grand Case, med sin
enda gata kantad av restauranger. Eller

Foto: jenny unnegård

Marigot, öns franska huvudstad, med
en mysig liten marknad och en skönt
fransk stämning, trots de karibiska omgivningarna. Phillipsburg är huvudstaden på den holländska sidan:
St Maarten. Det är här de stora kryssningsfartygen lägger till, vilket förklarar
det stora shoppingutbudet.

På d e n n a l il l a ö
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tvärs över. Med
hyrbil kan du ta dig runt på egen hand
och i din egen takt. Missa inte Loterie
Farm, med både zipline mellan träden
och sköna solsängar längs bäcken. Är
det stränder du söker finns ännu mer

Ön är ba ra t re mil

att välja bland, sköna Mullet Beach där
du kan bre ut din picknick i skuggan
under träden, eller Orient Bay där en
stadig bris från Atlanten drar till sig
vattensportare av alla de slag.
V ing e rbjude r e t t drygt halvdussin
resmål i både St Martin och St Maarten, och möjligheten att kombinera
med St Barth, dit det bara tar tre kvart
med båt.

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

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.

Läge för Disneyland

Golfa dig till Öland
Visste du att alla som bokar ett
golfpaket hos Ving har chansen att
erövra den åtråvärda titeln Årets
Vinggolfare? Allt du behöver göra
är att vara med i tävlingen Veckans
Vinggolfare, som finns på alla resmål
där Ving har golfpaket med golfvärd.
Den som koras till Veckans Vinggolfare blir inbjuden till Ekerum Golf &
Resort på Öland för att spela final.
Det är faktiskt en av Sveriges största
golftävlingar, där vinnaren kan
glädja sig åt att ha slagit tusentals
medtävlare. Vilken merit!

Har du lovat dina barn att någon
gång göra drömresan till Disneyland®
Paris? Då kan det vara ett bra läge
att göra slag i saken idag. Just nu får
du nämligen 30% boka-tidigt-rabatt
om du bokar en vår-, sommar- eller
höstresa i år. Dessutom ingår både
boende och inträde för barn upp till
6 år. Boka på Ving.se.

Egypten hade bästa vädret
Under sommarsäsongen 2013 har 157 000 av
Vings gäster betygsatt vädret på semesterresmålen. Allra bäst var vädret i Hurghada i
Egypten, där julisolen sken nästan 13 timmar
per dag, inga regnmoln syntes på himlen och
dagstemperaturen låg på 34 grader. Här är
hela topplistan:

Lilla London?
Allt fler tar med sig barnen på
weekendresan. Enligt Vings undersökning Resepanelen, där 7119
personer svarat på frågor om sina
resvanor, är det London som lockar
allra mest. Men barnen får inte vara
för unga, de ska helst ha fyllt tio år
svarar 63 procent i undersökningen.

Barnbok till stöd
för barnhem

1) Hurghada (4,87)
2) Marmaris (4,79)
3) Bodrum (4,77)
4) Cypern (4,75)
5) 	Lesbos (4,73)
6) Antalya (4,72)
7) Skiathos (4,68)
8) Rhodos/Kos (4,67)
9) Kreta (4,66)
10) Gran Canaria (4,65)

Hallonbåtsracet är
en varm berättelse
om vänskap, främmande kulturer och
olika sätt att leva.
Erik och Chan träffas
på ett barnhem
i Thailand och
märker hur olika
de har det, trots
att de är så lika. Denna fina barnbok är
skriven av Mikael Rosengren, illustrerad av Märta Lindqvist och gavs i oktober ut av Idus Förlag. Boken finns nu att
köpa på våra två Sunwing i Thailand
och för varje bok doneras 20 kronor till
barnhemmet i Muang Mai, som stödjs
av den svenska stiftelsen Happy Child.
Mer info hittar du på happychild.se.

L äs m er på v i n g. se
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Vi är bästa vänner
och vi bor i Mini Land.

lo l lo & b e r n i e
– en d a g me d b a r n e n s f a v o r i t e r
Barnens kramgoa favoritmaskotar Lollo & Bernie
älskar lek och bus. Vi följde med dem för att se
hur mycket skoj de hinner med på en dag.

Text: lollo & bernie
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Foto: lollo & bernie

Här bor vi!

Vi älskar när
barnen hälsar på.

Kom gärna och pyssla
en stund.

Barnen kan få
ansiktsmålningar.

Det bästa med Mini Land är alla
nya kompisar man lär känna.

Ibland blir det skattjakt med mini-pirater.

På Sunwing gör vi vårt yttersta för att barnen ska få sina bästa veckor på året. Därför erbjuder vi så mycket mer än bara
en barnklubb. Flera dagar i veckan kan barnen delta i en mängd olika aktiviteter, allt från skattjakt och vattenlekar till Mini Stars
och spännande äventyr med Lollo & Bernie. En del av aktiviteterna är gratis, andra kostar en slant. Vissa har åldersgräns, men
det finns alltid någonting att göra för både små och stora barn! Läs mer på Ving.se/barnaktiviteter.
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På Mini Stars får
barnen framträda.

På kvällarna brukar vi ha
Mini Disco - det är superkul!

Tre små björnar brukar
också framträda.

Och det är alltid full
fart på dansgolvet.

Det är kul att
stå på scen.

Här finns många små
stjärnor.

Ett urval av aktiviteter på Sunwing: 9.30 Lollo & Bernie-promenad 9.30 Öppet hus i Mini Land
10.00 Adventure Game 14.00 Play & Splash 14.00 Öppet hus i Mini Land 15.00 Lollo & Bernie-promenad 15.00 Ansiktmålning
15.45 Mini Aerobic 16.00 PlayStation-turnering 16.30 Lollo & Bernies After Beach 18.00 Baklängesmiddag 18.00 Lollo & Bernie-promenad
19.00 Mingel med Björnarna 19.15 Barnshow med Björnarna 20.00 Mini Disco. Läs mer på Ving.se/barnaktiviteter.
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Tittut!
kan du hitta oss?

Det allra bästa är att
få krama alla barn.

Alla som vill får
ta kort på oss.

Eftersom vi är så kramiga
finns vi som gosedjur också.

Att bygga
sandslott är kul.

Hoppas vi ses snart!

Här finns Lollo & Bernie:
Lollo & Bernies värld: Vings bästa barnklubb hittar du på alla våra Sunwing Family Resorts.
Barnklubb med Lollo & Bernie: Finns på utvalda Family Garden och Family Comfort-hotell.
Läs mer på Ving.se/barnklubb.
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berlins

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, finns nu i pocket.
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r e va n s c h
Det känns som om det är hit alla drar, att det är här det händer just nu.
En europeisk metropol som gjort upp med sitt förflutna, har genomgått
en drastisk renässans. Hit reser man inte en gång i livet eller bara en
gång om året. Allt fler blir fast, börjar pendla, flyttar hit.
Vi kommer för partyt, för maten, för människorna,
för flanerandet, för kulturen, för kittlingarna.
Text: bobo karlsson

J

Foto: Andreas Lönngren och Carlos Norlén

genom all världens medier
att det är i Berlin det bubblar som mest. Det stora och
fantastiska kulturutbudet gränsar nästan till det komiska
med sina operor, teatrar, muséer. Fyra hundra gallerier har
på bara några år gjort Berlin till det självklara alternativet till
New York. Nattlivet anses av många som det mest kreativa och
vilda i Europa, och somligt kan få den pryde att här rodna mer
än i andra storstäder. Staden sjuder av nya hotell, från den
ultimata restaurerade eller nydesignade lyxen till avantgardistiska konstnärshotell. På bara några år har nu även krogkartan
bitvis ritats om, utan att man förlorat sin egen mer robusta
charm och sina gamla klassiker.
Samtidigt strömmar tusentals unga designers och kreatörer in
i staden från hela världen – de fortfarande billiga hyrorna och tillgången på lediga lägenheter är bara en av orsakerna. Människor
från Paris, New York, London, Amsterdam, Stockholm öppnar
här de små butiker och verksamheter de inte längre har råd med
i sina hemstäder. Plötsligt är det som om alla är i Berlin; konstnärer, gallerister, filmare, författare, intellektuella, designers.
Berlins borgmästare har ju myntat uttrycket ”fattig men sexig”
om sin älskade lite halvtomma skuldsatta stad. Kanske har därför
just Berlin mycket att lära ut till världen i dessa bistra tider. Vår
närmaste storebror bland metropoler suger in oss i sin värme.
u s t n u g å r d e t so m ett su s

Jag står i hörnan Torstrasse och Prenzlauer Allee alldeles
ovanför Alexanderplatz. Framför mig reser sig en brutalt kylig, men ack så vacker, Bauhausbyggnad mot den dramatiska
Berlinhimlen. Det är det nya party- och designhotellet Soho
House, fyllt av sviter, pooler, barer, klubbar. När huset invigdes 1928 var det som ett judiskt ägt spektakulärt varuhus.
Nio år senare var det redan högkvarter för Hitler Jugend.
Direkt efter kriget flyttade DDRs kommunistiska parti in och
ordnade här preussiskt upp sitt digra arkiv.
som Berlin. Kanske
på grund av sin hårda närliggande historia, så har Berlin något
lågmält generöst som man dras till. För mig är det en av de mest
sympatiska storstäderna. Få människor har så totalt gjort upp
med sitt förflutna. Få invånare har fått axla en så mental skuldbörda som berlinarna. Få städer känns kanske därför så fjärran
från arrogans, fjäsk, uppblåst snobberi. Den som nalkas Berlin
med fördomen om den tyska gapigheten kommer snabbt på nya
tankar. Nästan alla kaféer, barer och krogar är fyllda med ett mer
civiliserat mummel. Ivriga diskussioner, men gestikulerandet
känns mognare.
Någon har uttryckt sig ”att Berlin ännu inte riktigt är, men håller på att bli”. Därför är det som om det här finns en starkare glöd,

Få st äde r h a r gjort e n så dra st isk re sa
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att både invånarna själva och besökarna håller på att fylla staden
med något nytt och eget. Att fler och fler brinner för sitt Berlin,
brinner för en nystart eller ett bättre liv här. Så som många vill att
livet ska vara, och på ett sätt som man kanske inte har råd att leva
det någon annanstans.
D e n s c e n s o m u ta n tvekan bri n n er m est är Berlins konstscen.
Fortfarande har de flesta sin adress runt Auguststrasse i de gamla
judiska kvarteren i Mitte – som Eigen+Art och Kunst-Werke. Och
under några år har dussinet internationella gallerier huserat längs
Zimmerstrasse och dess tvärgator nära Checkpoint Charlie. Men
så plötsligt sen en tid tillbaka, helt nya puckar. Nu är det den mer
rått urbana gamla Potsdamer Strasse nära Kurfürstenstrasse som
bubblar som mest av Berlins ”Zeitgeist”. Bland billiga turkiska
affärer, tomma butikslokaler, ruff graffiti är plötsligt gallerier på
väg in på bakgårdar och upp på taken. När dagstidningen Der Tagesspiegel lämnade sitt hus för ett par år sedan stormade nästan
gallerierna in. Men fortfarande är det nog konsthallen Hamburger
Bahnhof borta i stadsdelen Moabit som fascinerar mest. Stressad
styr jag ofta stegen direkt till västra flygeln och Joseph Beuys, han
som gjorde ”förargelseväckande beteende” till konst, och som än
idag långt efter sin död är en av de som provocerar mest.
Och Berlins nästan overkliga kulturutbud lockar stora skaror
över en weekend. De flesta institutioner är i högsta världsklass.
För den som samlar på oförglömliga konserter eller teaterföreställningar är Philharmonie på Herbert-von-Karajan-Strasse i
Tiergarten ett måste, liksom de två mest kända teaterscenerna i
gamla Östberlin; Berliner Ensemble på Bertolt-Brecht-Platz och
Volksbühne vid Rosa-Luxumburg-Platz.

i Berlin är det unga partyfolket, numera kallade ”EasyJetSet” efter billighetsflyget. De
fullständigt stormar staden varje weekend, ockuperar klubbar,
festar, dansar dygnet runt, och fyller 50-60-70 hostels och polares

E n a v d e me s t s yn l i g a g ru p p ern a

soffor och sängar. Deras hetaste epicentra är Kreuzberg vid Skalitzer Strasse och Friedrichshain runt Simon-Dach-Strasse – mellan
dessa kluster har den nästan gulligt vackra Oberbaumbrücke
förvandlats till en enda stor för- och efterfest. På östsidan i ett
gammalt elverk ägt av vårt Vattenfall ligger världens mest kända
och eftertraktade partyscen, Berghain.
Kreuzberg är kanske den stadsdel som gör tvärast kast mellan
olika världar, från det anarkistiska, homosexuella och rockiga
längs Oranienstrasse till det mer burget bohemiska vid Bergmanstrasse, från spektakulära nattställen i nedlagda fabriker och
ruiner längs Köpenicker Strasse och floden Spree till det mest
idylliskt vackra längs Paul-Linke-Ufer, från de eklektiska gallerierna längs Zimmerstrasse vid Checkpoint Charlie till den mustiga
Türkischer Markt, matmarknaden längs Maybachufer.
De som ingår i den så kallade kreativa klassen, jagar rätt barer,
rätt kvarter och rätt bostad är nu på väg att krypa över den gulliga
Landwehrkanal – från Kreuzberg till Kreuzkölln och Neukölln.
Stadsdelen som bara för något år sedan betraktades som ”Berlins Bronx”, skildras nu istället som ett ”Zoo für Hipsters” – där
invandrarna idag kommer från Söder och Brooklyn istället för
från Turkiet och Marocko. Kroppspulsådern genom allt det robust
balla är kullerstensbelagda Weserstrasse. För många nya coola
barer anses som tecknet på att kvarteren redan är körda av de
som försöker sätta krokben för förborgerligandet, den så förhatliga ”gentrifieringen”. Men det är förföriskt lätt att bli stammis
på klädsamt skitiga ”Ä” eller det gamla mer oförstörda brasseriet
Kafé Rix några kvarter bort.
och enandet är det Östberlins gamla kärna,
stadsdelen Mitte, som genomgått de mest dramatiska förändringarna. Hit har regering och riksdag samt de flesta kanslier
och departement återvänt med dess tusentals toppolitiker och
byråkrater. Och den internationella diplomatkåren med sina mest
erkända spindlar finns åter på plats i huvudstaden i Europas kraft-

Se n Mure ns fall

tips krog
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Café Einstein.

Lutter & Wegner.

Gugelhof

Café Jacques

Henne

Perfekt miljö för
första lunchen,
första glaset, första
brunchen, första
middagen…
Kurfürstenstrasse 58,
Nollendorfplatz.

Ombonad tysk klassiker, historien sitter
i väggarna, bästa
wienerschnitzeln i
Berlin.
Charlottenstrasse 56,
Mitte.

Hela kol- & stålunionen på faten; mycket
gris, choucroute och
Rieslingviner.
Knackstrasse 37,
Prenzlauer Berg.

Charmig
fransk-tysk-marockansk bistro vid kanal
som lockar många.
Mybachufer 8,
Neukölln.

Älskat, hatälskat
och inpyrt 100-årigt
berlinskt kycklinghak
med bara en rätt.
Leuschnerdamm 25,
Kreuzberg.

fullaske ekonomi.. Och nu på senare år, när nästan alla Östberlins
gamla stadsdelar har genomgått sin renässans, känns det plötsligt
som om också gamla Västberlin är mer aktuellt än någonsin. Nu
handlar mycket återigen om Charlottenburg, Savigny Platz och
Kantstrasse. Till och med det en gång av snabbmat och prostitution så nersjaskigade Ku’damm har gjort rejäl come-back, Den
goda smakens så tappert spatserande designsoldater är tillbaka i
borgerskapets näste. Precis som Unter den Linden i öst breder ut
sig än vackrare än någonsin rakt igenom den politiska eliten och
stormakternas ambassader. Många spetsar förstås sin dos av det
borgerliga och preussiska med ett stycke Stalin-barock. Inget kan
bli så ödesmättat som en promenad längs Karl-Marx-Allee. Denna
skrämmande arkitektur lockar nu många till ett hippt boende,
ungefär som art deco i Miami eller funkis i Stockholm.
M en s å f o r t j a g s tä ll t n er m i n ” Ko ffer” på hotellrummet, så
bär det direkt av mot det första glaset och den första måltiden. För
min del är redan brottsplatsen bestämd i hjärtat och magen på väg
in från flygplatsen – en wienerschnitzel med ljummen potatis
sallad och ett glas rött på underbara Café Einstein i den charmiga
gamla villan på Kurfürstenstrasse nära Nollendorfplatz. Där sjunker jag ner i någon av de röda sofforna, eller bänkar mig ensam på
en stol i baren. Och insuper det berlinska så ödmjuka mumlet och
sorlet, skummar igenom mina böcker och tidningar. Och funderar
på vad kvällen kan ha att erbjuda på Kastanienallee, Torstrasse,
Oranienstrasse, Savigny Platz, Auguststrasse, Simon Dach Strasse,
Weserstrasse…
Nästa dag är förstås utgångspunkten för en promenad inte var
Hitler tog livet av sig eller att spana in det kalla krigets djupa sår –
utan var man själv skulle vilja starta ett nytt liv, utse ett kvarter och
en gata att kanske ”hitta hem” till.

L ä s me r på : V ing. s e / c i t y

tips shopping
Berlin-Story
För den som inte kan få
nog, tusentals böcker på
olika språk om Berlin.
Unter den Linden 40,
Mitte.

KaDeWe (Kaufhaus
Des Westens)
tips natt
Berghain
Världens mest omsusade
klubb sen Studio 54, från
midnatt till nästa dags
lunch.
Am Wriezener Bahnhof, nära Ostbahnhof,
Friedrichshain.

Kater Holzig
En av de absolut hippaste och mest coolt
extrema i Berlin på år
och dag.
Köpenicker Strasse
vid Spree-floden,
Kreuzberg.

”Ä”
Skitigt, rockigt,
autentiskt bra slut på
barrundan i de rätta nya
hipsterkvarteren.
Weserstrasse 40,
Neukölln.

Clärchens Ballhaus
Det östberlinska gamla
danspalatset, härligt
blandat i åldrar, stilar
och klasser.
Auguststrasse 24, Mitte.

KitKat Club
Klassisk dekadens i Berlin. Fetisch, läder, S&M,
nakenhet, sex, dans.
Brückenstrasse, vid
Heinrich-Heine-Strasse,
Kreuzberg.

På sjätte våningen finns
det 1200 sorters lokala
korvar och över 2400
viner.
Tauentzienstrasse 21,
Schöneberg.

Stilwerk
Ett designmecka och
den goda smakens
inredningstempel.
Kantstrasse 17,
Charlottenburg.

Space Hall
Fyra våningar med acid,
techno drum and bass,
neotrance att köpa
med hem.
Zossener Strasse 33,
Kreuzberg.

The Corner
Exklusiv hörna, det mest
utsökt handplockade
från vår designade
globala värld.
Französische Strasse 40,
Mitte.

Flohmarkt am
Mauerpark
Den gigantiska
loppmarknaden och
folkfesten i Mauerpark,
lördagar 08–18.
Bernauer Strasse 63–64,
Prenzlauer Berg.
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Thailands
traditioner
#2

turnummer
– och färgglada dagar
I Thailand har varje veckodag en egen färg,
och vissa siffror är laddade med lyckopotential.
De är vidskepligt ödesbestämda och varslar
om tur och otur, lycka och olycka.

Text: johan magnusson

Foto: johan magnusson & vings bildarkiv

E
Johan Magnusson

n l i g t thai l än d sk sed har varje veckodag sin egen specifika färg. Traditionen
har sina rötter långt tillbaka i tiden. Alla
thailändare vet vilken veckodag de är födda, och
den färg dagen förknippas med är ofta deras
lyckofärg. Det är vanligt att denna färg varje dag
bärs på ett eller annat vis – kanske som örhänge,
halssmycke, ring, scarf eller endast i form av en
symbolisk bit tyg i plånboken. Det är inte heller
ovanligt att man köper en bil eller målar sitt hus
i sin födelsedagsfärg.

B a kg r u n d : 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 12 senaste i Thailand. Sedan flera år är
Johan praktiserande
buddhist. Här berättar
han mer om sitt älskade
Thailand.
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Bhumibol Aduladej,
föddes måndagen 5 december 1927. Hans färg
är således gul, och många thailändare hedrar sin
kung genom att bära en gul tröja varje måndag.
För några år sedan drabbades den högt älskade
kungen av en längre tids sjukdom. När han till
slut tillfrisknade och kunde lämna sjukhuset,
gjorde han det iklädd en chockrosa club-blazer
och en laxrosa skjorta. Kungens farfar, den
populäre Kung Chulalongkorn, hade rosa som
födelsefärg. Hovets astrologer, fler än tio stycken
sägs arbeta för dem, ska ha rekommenderat den
rosa färgen som en mycket bra färg för kungens

Thai l an d s n u varan d e kunG

hälsa. Följden blev att rosa omedelbart blev
den nya trendfärgen i Thailand. Rosa plagg,
framförallt tenniströja, bars av både kreti och
pleti över hela nationen. Inte bara på tisdagar
utan allmänt, för att hylla kungen och önska
honom god bättring och hälsa.
De n som besöker Th a ila nd ser ofta tygstycken
knutna runt storvuxna träd, i fören på longtailbåtar, runt markpelaren på andehus och på en
mängd fler platser. Dessa bär vanligtvis kungens
gula färg, drottningens blå samt ägarens egen
födelsedags- och lyckofärg. Dagsfärgen för den
dag då banden knöts, båten sjösattes eller andehuset installerades finns också i de flesta fall
representerad.
Re nt a llmänt bet ra kt as v it som renhetens
färg, svart som dödens och sorgens. Röd
är den stora tur- och lyckofärgen för landets
kinesiskättade befolkning. En thailändare
skriver dock ogärna sin namnteckning med
en röd penna, då de träkistor där avlidna förvaras i väntan på kremering (i alla fall förr)
bar den dödes namn skrivet med röd krita.
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”Ett mycket stort antal par vigde sig den 9 september 1999
och 2009. Klockan 09.09 vid dessa nästintill magiska datum
stod nationen i princip stilla för en kort stund.”
anses mer eller mindre lämpade för
olika aktiviteter. Som exempel håller många hårsalonger
stängt på onsdagar, då det inte är bra att klippa något denna
dag. Torsdag är en mycket bra dag för att påbörja nya projekt,
för inflyttningar och invigningar. Fredag är inte en bra dag
för kremering. Förr styrdes nästan allt i det dagliga livet av
olika tabun, animistiska rekommendationer och astrologiska
påbud. Man planerade sina resor, påbörjade byggnationer,
skördade, planterade, städade, tvättade, klippte naglar och
hår, gjorde viktiga affärer, invigde byggnader, gifte sig
– allt med hänsyn till dessa gamla råd och regler.

Ve c k a n s o l ik a d a g ar

Ä ve n tid o c h n u mm er har stor betydelse i Thailand. En
astrolog, brahmin-präst eller munk rådfrågas om vilken
tidpunkt invigningar, viktiga arbeten, ceremonier, festligheter och ritualer ska påbörjas. Inte sällan är det till synes
märkligt udda tider som 3, 5, 9, 15 eller kanske 27 minuter
över hel timma, tidigt om morgonen. Tidigt, för att de
buddhistiska munkar som närvarar ska hinna äta innan
12.00. De är inte tillåtna mat efter detta klockslag.

stilla för en kort stund. Mobiltelefonnummer med ett flertal
9:or är eftertraktade och säljs för höga priser.
Re gist reringskylt ar med många turliga 9:or auktioneras ut
av thailändska trafikverket, och inbringar stora summor till
en statlig hjälpfond åt trafikskadade. I fjol slogs ett rekord,
när en mycket åtråvärd skylt med siffrorna 9999, klubbades
för elva miljoner baht, mer än två miljoner svenska kronor.
Sedlar med många 9:or i serienumret plastas in och används
som lyckotalismaner. 13 anses i Thailand, precis som i Sverige,
vara ett otursnummer som bör undvikas.

är överlag fullständigt spel- och lotteritokiga. Jakten på vad de hoppas ska vara ett vinnarnummer
i det statliga månadslotteriet tar sig ibland märkliga uttryck.
Bl.a. kommer siffror och nummerkombinationer till personer
genom drömmar, de efterfrågas hos mirakelmunkar och listas
ibland ut efter överläggningar med trädandar. Detta är dock
en helt annan historia.

Th aila nds befolkning

D a g ( w a n ) & fä r g ( s ee )

i Thailand udda antal och nummer
före jämna. 3 och 9 är de riktigt stora lyckotalen. Alla goda
ting är 3: den buddhistiska treenigheten utgörs av Buddha,
Dhamma (läran) och Sangha (munkordern). 9 heter gao
på thailändska, och uttalas snuddande likt khao och kaow
– orden för det livsviktiga riset respektive framsteg och
framgång. 3 x 3 är lika med 9. Det är alltid 1, 3, 5, 7 eller 9
munkar som deltar vid ceremonier. Ett mycket stort antal
par vigde sig den 9 september 1999 och 2009. Klockan 09.09
vid dessa nästintill magiska datum stod nationen i princip
Ge n e r e l l t f ö r e d ras
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M åndag (Wan Chan)

=

Gu l (See Leuang)

T isdag (Wan Angkhan)

=

Rosa (See Chomphu)

Onsdag (Wan Phut)

=

Gr ön (See Kiao)

T orsdag (Wan Phareuhat)

=

Orang e (See Som)

F redag (Wan Suk)

=

Bl å (See Fah)

Lördag (Wan Sao)

=

Pu rpu r (See Muang)

Söndag (Wan Athit)

=

Röd (See Daeng)

L äs m e r på: V i n g. s e / t ha i l a n d

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.

Hitta rätt i hotelldjungeln!
Det finns väldigt många hotell i Vings värld, men det
har inte alltid varit helt lätt att hitta det man är ute efter.
Fram tills nu. Nu kan vi nämligen presentera ”hotellhittaren” – ett supersmart verktyg för dig som snabbt vill
hitta ett boende som lever upp till just dina önskemål.
Vill du bara bo på hotell som har vattenrutschbana och
WiFi? Eller är du ute efter ett All Inclusive-hotell med
strandläge? Inga problem – hotellhittaren ger svar
direkt! Testa själv på Ving.se/hitta-hotell.

Avkoppling med uppkoppling
Tillhör du den digitala generationen? Är du en av
dem som behöver vara uppkopplad för att kunna
vara avkopplad? Då har vi många hotell som är
anpassade just för dig. Till exempel bjuder vi fr.o.m.
i sommar på gratis WiFi på alla våra Sunprime
Hotels – på hela hotellområdet. Detsamma gäller
våra familjehotell Sunwing Family Resorts, där du
dessutom har tillgång till vår receptionsservice
direkt i din smartphone. Vill du verkligen gå ”all in”
i den digitala världen ska du bo på något av våra
SunConnect-hotell. Förutom WiFi och laddningsstationer finns massor av interaktiva lösningar för
information, aktiviteter och underhållning. Mer
information hittar du på (100 % digitala) Ving.se.

38,4 %
av de boende på Sunprime Hotels
tycker att det är mycket viktigt med vattenkokare
på rummet. Mikrovågsugn är inte lika viktigt,
endast 8 % tycker det är mycket viktigt.
Källa: Vings resepanel.

2.

10.

Tio takterrasser
De flesta storstäder upplevs bäst till fots, men få platser
ger en lika bra ”wow”-känsla som en läcker takterrass
med schysst utsikt. Här är våra bästa tips för dig som
vill bo på ett cityhotell med hisnande vyer. Samtliga
går att hitta på Ving.se.
1. Me London, London
2. Empire Hotel, New York
3.	Roosevelt, New York
4. Hotel Mundial, Lissabon
5. ME Madrid Reina Victoria, Madrid
6. Grand Bretagne, Aten
7. Cesàri, Rom
8. Melia Barcelona Sky, Barcelona
9. Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz, Berlin
10. Kraft, Florens

5.

4.

Läs m er p å: V i n g. se
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ON LOCATION
1 0 r e sm å l p å v i t a d u k e n
”Det var som att kliva in i en film”.
Hur ofta har man inte hört den beskrivningen
när vänner och bekanta försökt förmedla känslan
av en extraordinär semester. Vill du också prova?
Följ med till tio resmål som faktiskt
har varit med på film.

Text: kristofer kebbon

01.

F o t o : v i n gs b i l d a r k i v

Mamma Mia
Skiathos och Skopelos, Grekland
De som har sett filmen ”Mamma Mia” – och det
är många – har nog alla känt det där suget efter att åka
till en grekisk ö. Längtan efter att uppleva
de där genuina grekiska miljöerna i verkliga livet.
Men i stället för åka till en grekisk ö, varför inte åka till
den grekiska ön? Besöka just de där magiska Mamma
Mia-miljöerna? En liten detalj bara: filmen är faktiskt
inte inspelad på en ö, utan två: Skiathos och Skopelos.
Det är dock inga problem, med en kombinationsresa
klämmer du båda på två oförglömliga veckor.
T a di g hit: Med Vings charterresor
till Grekland. Ving.se/grekland
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02. Amelie från Montmartre
Paris, Frankrike

På en kulle i Paris 18:e arrondissement ligger Montmartre, urcentrum för alla konstnärer och intellektuella. Det
var här filmen ”Amelie från Montmartre” spelades in (åtminstone exteriörerna, interiörerna spelades faktiskt in i
en studio i Tyskland). Du som sett den franska klassikern
vet hur man känner sig efteråt – man bara måste hoppa
på första bästa flyg till Paris.

Ta dig h it: Med Vings cityresor till Paris.
Ving.se/paris

03.

The Man With The Golden Gun
Khao Phing Kan, Thailand
Alla som har sett James Bond-filmen ”Mannen med
den gyllene pistolen” minns väl skurken Scaramangas spektakulära gömställe på en ö utanför Kina.
I verkligheten heter ön Khao Phing Kan och ligger
i Phang Nga-bukten, nordöst om Phuket. I folkmun
kallas den dock oftast för ”James Bond Island”.
Varför inte åka dit och besöka den på riktigt?
T a di g h i t: Med Vings charterresor till
Thailand. Organiserade utflykter finns från
Phuket och Khao Lak.Ving.se/thailand

04.

Taxi Driver
New York, USA
Även om Hollywood är filmbranschens epicentrum är det
ändå New York som är filmstaden med stort F. När man
kommer till det stora äpplet känns det verkligen som man
befinner sig i en film. Vilket förstås beror på att så många
filmer är inspelade just här, allt från ”King Kong” till ”När
Harry mötte Sally”. Men den mest klassiska New York-filmen är kanske ändå Martin Scorseses ”Taxi Driver”, med
en ung Robert de Niro i huvudrollen. Och även om filmen
inte står för den mest smickrande bilden av New York så
vill man ändå dit.

Ta dig h it: Med Vings cityresor till New York.
Ving.se/newyork
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05. Sune i Grekland
Rhodos, Grekland

Vanligtvis är det på sommaren som Sunwing Kallithea
Beach har sin peak. Men förra året besökte halva
Sverige det populära familjehotellet mitt i vintern. Fast
bara på bio, förstås. Förra vinterns stora familjefilm,
”Sune i Grekland – All Inclusive”, spelades nämligen in
på Sunwing Kallithea på Rhodos, mitt under brinnande
säsong. Och det var inte bara biopubliken som trivdes
på Rhodos, filmens regissör Hannes Holm har berättat
att han sällan haft så roligt under en inspelning som just
på Sunwing Kallithea Beach.

T a di g hit: Med Vings charterresor till Sunwing
Kallithea Beach på Rhodos. Ving.se/rhodos

06. En gång i Phuket
Phuket, Thailand

Ett annat Sunwing-hotell som är känt från
vita duken är Sunwing Bangtao Beach på
Phuket i Thailand. Här filmades stora delar
av publiksuccén ”En gång i Phuket” med
bland andra Peter Magnusson och David
Hellenius. Och ja, stranden är lika härlig
i verkligheten som på film.
Ta dig h it: Med Vings charterresor till
Sunwing Bangtao Beach på Phuket.
Ving.se/thailand

07.

Harry Potter
London, England
Allas vår favorittrollkarl har filmats på massor av platser i
England, inte minst i London. På Kings Cross Station finns
den berömda Perrong 9¾, som Hogwartsexpressen avgår
från, och på Leadenhall Market hittar du ingången till
puben Leaky Cauldron. Tre mil utanför London finns även
Warner Bros Studios, där de flesta scenerna i Harry Potter-filmerna spelades in. Letar du efter själva Hogwarts får
du dock åka längre bort, närmare bestämt till Bodleianska
biblioteket i Oxford, Alnwick Castle eller Durhams katedral.
T a di g hit: Med Vings cityresor till London. Guidade
Harry Potter-turer finns, både bland inspelningsplatserna
i stan och till Warner Bros Studios utanför London.
Ving.se/london
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08. Dr. No

Jamaica, Karibien
Några av de mest klassiska Bondscenerna från ”Dr No”
(eller ”Agent 007 med rätt att döda” som den hette i Sverige) spelades in på Jamaica. Det var till exempel här som
Ursula Andress långsamt skred upp ur det turkosa vattnet
i den kanske mest kända scenen av dem alla. Jamaica är
för övrigt en riktig Bondfavorit. Ian Fleming skrev alla sina
Bond-böcker här (i sitt hus ”Goldeneye”, som idag är en
lyxresort), tre av böckerna utspelar sig delvis på ön och
två av filmerna innehåller scener från Jamaica. Att agent
007 har haft stor betydelse för ön råder inget tvivel om, och
självklart finns här också en ”James Bond Beach”.
Ta dig h it: Med Vings charterresor till Jamaica.
Ving.se/jamaica

09 . Gudfadern

Sicilien, Italien
En av världens mest älskade filmer är utan tvekan
Francis Ford Coppolas ”Gudfadern” från 1972.
Filmen spelades mestadels in i New York, men är
ändå starkt förknippad med Sicilien – här hade
ju familjen Corleone sina rötter. Flera av filmens
scener är också inspelade här, främst i de två
bergsbyarna Savoca och Forza d’Agro strax norr
om Vings resmål Taormina och Naxos.
T a di g h it: Med Vings reguljära
paketresor till Sicilien. Ving.se/sicilien

10.

Clash of the Titans
Teneriffa, Kanarieöarna
Den som besökt vulkanen Teide och den omgivande
nationalparken på Teneriffa kan vittna om att landskapet är helt unikt. Med sina gigantiska lavaslätter och
otroliga klippformationer känns det nästan som om
man vandrar omkring i ett månlandskap. Det är dock
en vitt spridd missuppfattning att ”Star Wars: Episod
III – Mörkrets hämnd” och ”Apornas Planet” skulle vara
inspelade här. En film som däremot är inspelad här är
”Clash of the Titans”, fantasyfilmen från 2010 med Liam
Neeson och Mads Mikkelsen.
Ta dig h it: Med Vings charterresor till Teneriffa.
Organiserade utflykter till Teide finns från hela ön.
Ving.se/teneriffa
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w
7 k l as s i k e r
Vissa resmål har det där lilla extra. Det kan vara svårt att sätta
fingret på exakt vad det är, men vi pratar tidlösa klassiker som står
över trender och modenycker. Runt Medelhavet och vid den portugiska
Atlantkusten finns några av dessa magiska platser. Så för dig som redan
har varit på Kreta, Mallorca och i Turkiet och vill prova något lite
annorlunda – här presenterar vi sju klassiska badorter!

Text: kristofer kebbon
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Foto: vings bildarkiv

Sorrento

klassiska badorter

S o r r en t o
Sorrento ligger vackert på Amalfi
kusten, en av världens vackraste
kuststräckor. Dessutom har du
nära till sevärdheter som Pompeji,
Vesuvius och Neapel.
Nice
Franska rivieran har alltid haft en
stark dragningskraft, och Nice är
dess starkast lysande stjärna.

Nice

E s t o r i l/ C as c ai s
Den portugisiska rivieran bjuder
på en spännande blandning av
jetsetlivet i Estoril och stillheten i
fiskebyn Cascais.
S i c i li en
När du reser till Medelhavets stör
sta ö, Sicilien, finner du en bit av
Italien – mitt i Medelhavet.
Dubrovnik
I vackra Kroatien hittar du den
romantiska medeltidsstaden
Dubrovnik, Adriatiska havets pärla.
C o s t a d el S o l
Den spanska solkusten är en enda
lång sandstrand, men uppe i de
små bergsbyarna väntar det gamla
genuina Spanien.

Cascais

Sicilien

M alt a
På en relativt liten yta mitt i Medel
havet komprimeras tusentals år av
historia, medeltida arkitektur, bra
shopping och häftigt nöjesliv.

Malta

Costa del Sol

Dubrovnik
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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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Barnens 13 underverk

Sunwing Family Resorts
Världen har sina sju underverk, men för barnen
handlar det snarare om tretton. För det finns få
andra platser där de yngsta trivs så bra som på
Sunwing. Oavsett vilket av dem du väljer.

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 i n g h a r v i

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

L ä s mer på : v ing. s e / s unw ing
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tha ila nd
Sunwing Kamala Beach
r

th a il a nd
Sunwing Bangtao Beach
r

turkiet
Sunwing Side East Beach
r

kreta
Sunwing Makrigialos Beach
f

k re t a
Ocean Beach Club
r

m allorca
Sunwing Cala Bona Beach
r

ma l l o rc a
Sunwing Alcudia Beach
r

Eg y p t en
Sunwing Waterworld Makadi Beach
r

t u r k i et
Sunwing Side West Beach
r

c y p er n
Sunwing Sandy Bay Beach
r

Rh o d o s
Sunwing Kallithea Beach
f

G r an C an ar i a
Sunwing Arguineguín
r

T en er i ffa
Sunwing Fañabé Beach
r
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Skräddarsytt för vuxna

Sunprime Hotels

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

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

a l lt i d på s u n p r i m e
• Anpassat för vuxna
• Mycket bra lägen
• Designade rum med sköna sängar
och generösa balkonger
• Spa
• Gym & fitness med SATS-klasser
• Rofyllda pooler
• Modern restaurang på hotellet
• Direkt transfer och Easy Travel
• Ving service dygnet runt
• Åldersgräns 16 år
• Minst 4 vingar
• Gratis WiFi på alla Sunprime från
sommaren 2014.

L äs mer på : v ing. s e / s unprime
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turkiet
Sunprime Dogan Side Beach
f

turk ie t
Sunprime Ocean Alanya Beach
r

r hodos
Sunprime Miramare Beach
r

Ma llorca
Sunprime Waterfront
r

tha ila nd
Sunprime Kamala Beach
r

M a l l o rc a
Sunprime Palma Beach
f

t u r k i et
Sunprime Beachfront
f

t u r k i et
Sunprime Numa Beach
r

k r et a
Sunprime Platanias Beach
f

c y p er n
Sunprime Ayia Napa Suites
f

g r an c an ar i a
Sunprime Riviera Beach
f

G r an C an ar i a
Sunprime Atlantic View
r

t en er i ffa
Sunprime Coral Suites
r
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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 med
bra läge. Bestäm själv när du vill resa och hur länge du ska vara borta.

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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Alla resmål i Vings värld

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
Förena de
Ara b emira ten
Jumeira Beach, Deira, Bur
Dubai, Downtown Dubai,
Jebel Ali, Ras al Khaimah,
Fujierah
Ga mb ia
Grekland
Alonissos
Kalymnos
Kantouni, Mirties,
Massouri
Kos
Kardamena, Kos stad
Kreta
Aghios Nikolaos, Agia
Marina, Chania stad,
Gerani, Hersonissos,
Kato Daratso, Kolimbari,
Makrigialos, Maleme,
Platanias, Rethymnon
Lefkas
Nidri
Lesbos
Anaxos, Eftalou, Molivos,
Petra, Plomari, Skala
Kallonis
Mykonos
Mykonos stad, Agios
Ioannis, Kalafati, 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
I ta l ie n
Positano, Sorrento
Sicilien
Cefalu, Taormina,
Giardini
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 t ie n
Baska Voda, Brela,
Dubrovnik, Gradac,
Hvar/Jelsa, Hvar stad,
Makarska, Split
K uba
Cayo Largo, 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
Sliema, St. Julians
M ar o c k o
Agadir, Marrakech
M au r i t i u s
M ex i k o
Cancun, Playa del
Carmen, Tulum,
Akumal, Isla Mujeres
Puerto Morelos
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 del Sol
Benalmadena, 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, 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
Orient Bay, Grand Case,
Marigot, Simpson Bay/
Maho Beach, Philipsburg,
Dawn Beach, Oyster Pond
S y d af r i k a
Kapstaden
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
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,
Venedig och Wien.

G o lf r es o r
Dominiska 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.

L äs me r på :
v in g. se
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Snabbaste vägen
till solen
1 . Borlä nge
Vinter 2013/2014:
Gran Canaria
Sommar 2014:
Mallorca, Rhodos,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2014/2015*:
Gran Canaria

6 . K a rl s ta d
Vinter 2013/2014:
Gran Canaria
Sommar 2014:
Gran Canaria, Kroatien,
Mallorca,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2014/2015*:
Gran Canaria

2. Göteb org
Vinter 2013/2014:
Fuerteventura, Egypten
(Hurghada, Marsa Alam),
Mexiko (Cancún), Gr. Canaria, Punta Cana (Dom.
rep.), Teneriffa, Thailand
(Phuket), Mauritius
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)
3. ha lmsta d
Sommar 2014:
Mallorca
4. Jönköping
Vinter 2013/2014:
Gran Canaria, Mexiko
(Cancún)
Sommar 2014:
Gran Canaria, Kreta, Kroatien, Mallorca, Rhodos,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2014/2015*:
Gran Canaria
5. Kalmar
Vinter 2013/2014:
Gran Canaria
Sommar 2014:
Gran Canaria, Mallorca,
Turkiet (Antalya), Rhodos
Vinter 2014/2015*:
Gran Canaria
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7. K ö pe nh a mn
Vinter 2013/2014:
Aruba, Gambia, Egypten
(Hurghada), Fuerte
ventura, Gran Canaria, Madeira, Mexiko
(Cancún), Dom. Rep.
(Punta Cana), Teneriffa,
Thailand (Phuket)
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, Gran
Canaria, Mexiko
(Cancún), Dom. Rep.
(Punta Cana), Teneriffa,
Thailand (Phuket)
8 . L ul e å
Vinter 2013/2014:
Gran Canaria, Mexiko
(Cancún), Thailand
(Phuket)
Sommar 2014:
Cypern, Gran Canaria,
Mallorca, Rhodos,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2014/2015*:
Gran Canaria, Mexiko
(Cancún), Thailand
(Phuket)
9 . M a l mö
Vinter 2013/2014:
Fuerteventura, Egypten
(Hurghada), Gran Canaria, Teneriffa
Sommar 2014*:
Cypern, Gran Canaria,

Visste du att det går att flyga direktcharter med
Ving från 18 olika flygplatser i Sverige,
och dessutom från Köpenhamn?

Kreta, Kroatien, Mallorca, Rhodos, Teneriffa,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2014/2015*:
Fuerteventura, Gran
Canaria, Teneriffa
10 . N o r r k ö p i n g
Vinter 2013/2014:
Gran Canaria, Mexiko
(Cancún), Teneriffa
Sommar 2014:
Cypern, Gr. Canaria, Kroatien, Mallorca, Rhodos,
Teneriffa, Turkiet (Antalya)
Vinter 2014/2015*:
Gran Canaria,Teneriffa
11. S t o c k h o lm
( ar l an da)
Vinter 2013/2014:
Aruba, Bangkok, Fuerteventura, Gambia,
Gran Canaria, Egypten
(Hurghada, Marsa
Alam), Jamaica, Kap
Verde, Kuba, Madeira,
Mauritius, Mexiko (Cancún),Thailand (Phuket),
Dom. rep, (Punta Cana),
Teneriffa, Vietnam
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,
Gran Canaria, Egypten (Hurghada, Marsa
Alam), Jamaica, Kap
Verde, Kuba, Mexiko
(Cancún), St Martin/
St Maarten, Thailand
(Phuket), Teneriffa
12 . S t o c k h o lm
( b r o m m a)
Sommar 2014:
Kroatien

13 . S k ellef t eå
Sommar 2014:
Mallorca

18 . Ö r eb r o
Vinter 2013/2014:
Gran Canaria, Mexiko
(Cancún), Teneriffa,
Thailand (Phuket)
Sommar 2014:
Cypern, Gran Canaria,
Kreta, Kroatien, Mallorca,
Rhodos, Teneriffa, Turkiet
(Antalya)
Vinter 2014/2015*:
Gran Canaria, Mexiko
(Cancún), Teneriffa,
Thailand (Phuket)

14 . S u n ds v all
Vinter 2013/2014:
Gran Canaria
Sommar 2014:
Mallorca, Turkiet (Antalya)
Vinter 2014/2015*:
Gran Canaria
15 . U m eå
Vinter 2013/2014:
Gran Canaria, Mexiko
(Cancún)
Sommar 2014:
Gran Canaria, Mallorca,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2014/2015*:
Gran Canaria, Mexiko
(Cancún)

19. Öst er sun d
Vinter 2013/2014:
Gran Canaria
Sommar 2014:
Mallorca
Vinter 2014/2015*:
Gran Canaria

16. V i s b y
Sommar 2014:
Mallorca
17. V äx j ö
Vinter 2013/2014:
Gran Canaria,
Teneriffa
Sommar 2014:
Cypern, Gran
Canaria, Kroatien,
Mallorca, Teneriffa,
Turkiet (Antalya)
Vinter
2014/2015*:
Gran Canaria,
Mexiko
(Cancún),
Teneriffa
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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 au g u s t i 2 0 1 4 .

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.

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

PEFC/02-31-162

441

TRYCKSAK

428

