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En nyhet direkt
från hjärtat
Från och med nu byter Ving utseende. Tillsammans med
våra nordiska systerbolag Spies, Tjäreborg och Ving
Norge genomför vi vår största varumärkesförändring
någonsin. Du kommer att märka det på vår hemsida,
på våra flygplan, på Sunwing, på Sunprime, i våra butiker
– kort sagt överallt där du kommer i kontakt med oss.
Både här hemma och ute på resmålen.
Vår nya logotyp är ett hjärta. För i grund och botten
handlar det om att vi låter hjärtat vara med i allt vi gör.
Från våra resmålspresentationer på webben till hur vi
tar emot dig på hotellet.
Med hjärtat som gemensam symbol kommer vi att få
ett ännu närmare samarbete med våra nordiska vänner.
Tillsammans har vi 1 500 000 gäster varje år. Tack vare
att vi är så stora kan vi utveckla egna hotellkoncept, hålla
priserna nere och erbjuda semestrar för alla smaker och
plånböcker. Och med vårt nya hjärta kommer vi att bli
synligare för våra gäster i hela resekedjan. Allt för att du
ska få de bästa veckorna på året när du reser med oss.
Läs gärna mer om nyheterna på sidan 6. Och när du
väljer semester i framtiden – välj med hjärtat.

magnus wikner
VD, Ving Sverige AB
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hit
&dit

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

ALCUDIA | BARCELONA | LONDON | MARMARIS | NEW YORK | PARIS | ROM

Vintips från Gran Canaria

Barcelona i topp

Arvid Rosengren är chefssommelier
för Copenhagen Concepts åtta restauranger i Danmark och London,
och har dessutom vunnit både
svenska och nordiska mästerskapen
i sommellerie. För Vings räkning
har han tagit fram en lista med
Gran Canarias bästa viner. Några
av dem går att hitta i livsmedelsbutikerna på ön, andra hittar du
på lokala krogar. Här är vinerna
du ska hålla utkik efter:

Den katalanska huvudstaden Barcelona är förstahandsvalet när
svenskarna ska bege sig ut på en citysemester. Åtminstone om man
får tro de 8 472 personer som svarat på Vings undersökning Resepanelen. Storstädernas topp 10 såg ut så här:
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Populära utflykter

Vita
2011 Agala Blanco Seco (torr)
2011 Los Lirios Blanco
2011 Los Berrazales Seco
Rosé
2011 Las Berrazales Rosado

Det är inte bara solen och
poolen som lockar på semestern.
Många av Vings gäster vill se
mer av resmålet och passar på
Nja, delvis rökfritt
att klämma in en sightseeingmed rökning tillåten
på särskilda
platser
tur eller
utflykt när de ändå är
vore bäst.
på resmålet. Här finns de bästa
utflykterna enligt Vings gäster:
1. Kroatien 23,2%
2. Egypten
3. Marmaris, Turkiet

Nej, absolut inte!

71,1%

5,6%

Röda
2011 Agala Vijariego Negro
2009 Fronton de Oro Tinto ”Malpais”
2011 Agala Tintilla
Dessertvin
2011 Agala Banco Semidulce

Det våras för fotbollen
För många fotbollsintresserade innebär våren en
särskild högtidsstund. Det är nämligen då det avgörs
vilket lag som får höja bucklan i världens kanske
bästa liga, engelska Premier League. Vill du vara på
plats när det avgörs? Då ska du boka din fotbollsresa
nu. Läs mer på Ving.se/fotbollsresor.

Ja, Definitivt!

Resvana veteraner
Vi på Ving blir både stolta och
glada när vi träffar på resenärer
som är så nöjda att de kommer
tillbaka gång på gång. Några gäster
som minst sagt är oss trogna är
de grånade gubbarna i föreningen
Alcudia Veteranos. Tillsammans
har gänget varit i Alcudia – håll
i dig nu – 317 gånger! Som förening
har de funnits i 15 år, något som
nyligen firades med en jubileumsmiddag på Fino-restaurangen på
Sunwing Alcudia. Årets Alcudiaresa är förstås bokad sedan länge
och många fler lär det bli. Finns
det fler Ving-relaterade klubbsällskap där ute? Skriv gärna till
vingsvarld@ving.se och berätta!
vings värld nr 1/2013
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Följ hjärtat
till solen

Det tog ungefär ett och ett halvt år innan vi hade funderat, testat, kollat och känt
efter ordentligt. Att byta symbol och identitet är inte något man gör utan att tänka
efter noga. Men när vi hittade hjärtat föll alla bitarna på plats. Vår nya symbol speglar
oss som företag, den stämmer med vårt sätt att arbeta och - hoppas vi - med hur du
som kund upplever din semester. För om vi ska kunna ge våra gäster de bästa veckorna
på året är det helt nödvändigt att hjärtat är med. I allt vi gör.
Text: elisabeth christensson
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För oss på Ving är en sak viktigare än
allt annat. Att kunna ge dig de bästa
veckorna på året. Ända sedan 1950talet har vi varit pionjärer i branschen
och erbjudit människor resor över hela
världen. Vi har utvecklat semesterkoncept för våra allt mer resvana nordiska gäster och idag har vi massor att
välja mellan för alla som längtar efter
semester.
I Finland heter vi Tjäreborg, i
Danmark heter vi Spies och i Sverige
och Norge heter vi just Ving. Och det
kommer vi att fortsätta heta. Men som
en del av en stor familj som har över
1 500 000 gäster varje år, går vi nu
samman under gemensam flagg för
att göra det ännu bättre för dig som
väljer att resa med oss.
Holiday is where the heart is.
Man kan förstås fundera över varför vi
bestämde oss för att byta logotyp alls.
Svaret är att vi har gjort det för att
göra det enklare för er - alla våra gäster.
I grund och botten handlar det om
att låta hjärtat vara med i allt vi gör.
Så från och med nu är hjärtat en
gemensam symbol för Ving, Spies och

8
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Tjäreborg. Hjärtat kommer att möta
dig från det att du beställer resan
och får dina biljetter, via flyget och
hotellet, till utflyktsbussar och menyer
på resmålet.
Men vi byter också identitet för att
visa att vi bryr oss om din semester
oavsett om du väljer att resa reguljärt
eller charter med oss. Att välja charter
är ett smart och modernt sätt att resa
för dig som ser fördelarna med att vi
redan har tänkt på det mesta. Att ha
oändligt många egna valmöjligheter
är inte alltid så lätt - och allt fler börjar
uppskatta resor där man köper hela
paketet från samma företag.
Och för att alla ska känna igen oss
och förstå även på resmål långt borta
från Norden, har vi valt att alltid
ha vårt huvudbudskap på engelska:
Holiday is where the heart is.
Sunwing Family Resorts och Sunprime
Hotels är våra egna. Det är lite skillnad.
Att välja hjärtat som symbol är också
ett sätt att visa hur vi tänker på
varenda detalj under din semester.
Det är till exempel därför vi har
våra egna hotellkoncept Sunwing

Magnus Wikner, VD, Ving:

”Vi har planerat för det här i ett och ett halvt år nu.
Det är en stor förändring, som vi alla har sett
behovet av att göra. Nu är det dags att förverkliga
våra planer tillsammans med alla de nordiska
marknaderna. Och för dig som kund betyder det
att du alltid kan följa hjärtat när du reser.”

Family Resorts och Sunprime Hotels.
Vårt allra första Sunwing Family Resort
öppnade redan 1967 och nu finns
Sunwing på 13 magiska platser i solen.
Idag är Sunwing Family Resorts
förmodligen det bästa och mest barnvänliga sättet att resa för familjer.
Här finns alltid barnpool, blöjor i
butiken, de kramvänliga favoriterna
Lollo & Bernie och vår populära buffé
där barn under 12 år äter helt gratis.
För vuxna som hellre vill semestra
utan barn, är Sunprime Hotels det
bästa valet. Här är det sol, bad och en
god bok tillsammans med långa
middagar som lockar. Konceptet har
blivit otroligt efterfrågat och nu har vi
total tolv egna Sunprime Hotels.
På våra egna hotellkoncept hittar
du hjärtat överallt. Det finns i varenda
liten omtanke och som en kvalitetsmärkning på allt från vinmenyn till
cykeluthyrningen.

veckor. Om vi lyckas hoppas vi att du
vill komma tillbaka, igen och igen.
När du nu kan följa hjärtat under hela
din resa blir det både enklare och
tydligare. Du ser att du möter ett enda
företag hela vägen.
I fortsättningen kommer du att se
hjärtat i allt vi gör. Det symboliserar
omtanke, trygghet, pålitlighet - ja,
helt enkelt kärlek. Till semesterlivet,
solen och värmen, de fantastiska
upplevelserna och till dig som reser
med oss.

Hjärtat finns i allt vi gör.
Vi vet att semestern är en av våra
gästers största investeringar. Du ger
oss ett stort förtroende när du reser
med oss - och vi vill ge dig årets bästa
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På hypermoderna Sunwing Side East Beach
har man tagit familjehotellet till en ny nivå.
Här samsas det klassiskt turkiska med det
svalt skandinaviska i en underbar blandning
av sofistikerat och barnvänligt.
Text: kristofer kebbon Foto: mats högberg och joakim borén
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Sunwings

nya kläder
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I bufférestaurangen har man undvikit
skolbespisningskänslan genom att variera
inredningen med olika typer av bord,
stolar och lampor, som hänger i olika höjd.

Turkisk hamam,
massage, pedikyr,
manikyr. I hotellets fantastiska
spa finns behandlingar för alla
smaker.

E

legant och sparsmakat. Orden är inte mina, utan hotellchefen Katarina Jaegerfalk Diriks. Jag har hennes ord
i färskt minne när jag för första gången kliver in genom
den breda, välkomnande entrén till det nyöppnade hotellet.
Och det dröjer inte många sekunder innan jag inser att hennes beskrivning träffar mitt i prick.
Det är, om jag räknat rätt, det nionde Sunwing jag besöker
och jag slås direkt av hur annorlunda det är. Men ändå inte.
Allt som trogna Sunwing-gäster lärt sig att älska finns förstås
även här – MiniLand, Lollo & Bernie, ett grymt poolområde
– ändå är det annorlunda. Det känns så luftigt, fräscht och
modernt. Lyxigt.
Det mest slående är rymden. För mitt bland alla vackra
väggar och vackra inredningsdetaljer är det ändå luften jag
fastnar för först. Det är stora, öppna ytor och högt i tak. Och
de snygga lamporna får mig att gång på gång höja blicken och
titta upp mot taket, vilket ytterligare förstärker känslan av
luft och rymd.
jämfört med andra sunwing Family Resorts är färgskalan på
Side East Beach mer dämpad och sober. Svala, lätta turkosa
färger möter jordiga, mättade färger som beige, grön och grå
umbra. Det går dock inte att missa att det är ett Ving-hotell vi

12 vings värld nr 1/2013

ving.se/sunwing

Bufférestaurangen har en skön utedel där man kan
äta frukost, lunch och middag i behaglig skugga.

ving.se/sunwing
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Jämfört med andra
Sunwing Family Resorts
är färgskalan på Side
East Beach mer
dämpad och sober.

”Vi ville att det turkiska skulle komma fram,

så man kan se en tydlig orientalisk touch
i formspråket. Det märks framför allt på kakel,
tyger och grafiken på väggarna.”

befinner oss på, tack vare alla orangefärgade detaljer som
löper som en, ursäkta uttrycket, orange tråd genom designen.
den nya stilen på Sunwing Side East Beach är ingen slump,

utan resultatet av en vilja att modernisera hela Sunwingkonceptet. Konceptet hade sett likadant ut i 10–15 år och det
var dags att förnya hotellupplevelsen – utan att göra avkall
på funktionaliteten, servicen och barnvänligheten. Resultatet,
ett slags Sunwing 2.0, är frukten av ett samarbete mellan den
svenska designbyrån bas, den turkiska arkitektbyrån idea och
Sunwings egen inredningsarkitekt Maja Lindahl. Hon berättar:
– Förr ville vi att hotellen skulle se likadana ut, idag låter vi
dem skilja sig åt mer. Varje nytt hotell får en individuell design,
och vi låter designen vara något som utvecklas hela tiden. Det
som ska vara likadant överallt, och som får gästerna att känna
igen sig, är servicen. Maten, träningen, rumsstandarden.

bination med de turkiska accenterna har uppenbarligen gått
hem hos hotellets gäster, som har tackat genom att ge hotellet
toppbetyg i Vings utvärderingar.
– Vi ville att det turkiska skulle komma fram, så man kan
se en tydlig orientalisk touch i formspråket. Det märks framför allt på kakel, tyger och grafiken på väggarna. Slutresultatet
är en clash mellan det turkiska och det skandinaviska, säger
Maja Lindahl.
Ibland kan förstås de stora, öppna ytorna bli en utmaning.
Hur får man till exempel en bufférestaurang modell större
att kännas mysig, snarare än som en skolbespisning? Lösningen på Side East Beach är lika enkel som genial. Eftersom
man inte kan göra så mycket åt rummet har man helt enkelt
varierat inredningen i stället. Så här finns olika typer av bord,
stolar och lampor – som dessutom hänger i olika höjd. Resultatet är förvånansvärt lyckat.
en trappa ner finns en tunnel som förbinder de båda ho-

samarbetet mellan de svenska och de turkiska inredarna

visade sig vara en fullträff. Det skandinaviskt strama i kom14 vings värld nr 1/2013

telldelarna med varandra. Men i linje med hotellets luftiga
design känns det mer som en sal än en tunnel. Här huserar
ving.se/sunwing

tonåringarna i sin Teen Lounge och här finns en shoppingarkad med allt från frisör till MiniMarket (som är långt ifrån
”mini”!). Och så finns här ett spa. Och vilket spa! Få Sunwinghotell kan ståta med ett så praktfullt spa som Sunwing Side
East Beach.
showlokalen är ett kapitel för sig. Stor och nästan pampig
med sin teaterkänsla, men ändå mysig – mycket tack vare
turkiska inredningsdetaljer som kelimmattor på golvet och
tofflor och fezer på väggarna. Vill man inte sitta i någon
av fåtöljerna på parkett kan man sitta på sidoläktaren eller i Sunset Lounge en trappa upp. Här får man den bästa
överblicken, och solnedgången på köpet. När Lollo & Bernie
plötsligt glider in i lokalen är barnen lika lyckliga som de
alltid är på Sunwing. Men frågan är om inte de vuxna är
snäppet lyckligare ändå.

Vill du också bo på Sunwing Side East Beach?
Läs mer på Ving.se/sunwing.

De turkiska influenserna
syns tydligt i detaljer på
tyger, väggar och kakel.

vings värld nr 1/2013

15

På Sunprime Miramare
West Coast Beach på Rhodos
bor du i härliga sviter
eller bungalower.

Nyhet!

Text: gunnar jägberg Foto: vings bildarkiv

Nya Sunprime på Mallorca & Rhodos
I februari 2013 slår Ving upp dörrarna till ett nytt hotell
för vuxna på Mallorca, senare under våren är det dags för
ytterligare ett på Rhodos. Båda hotellen har genomgått en renovering för att passa in i konceptet Sunprime Hotels, Vings
skräddarsydda hotell för dig som reser utan barn.
Sunprime Waterfront Palma Beach
Läget för nya Sunprime Waterfront Palma Beach kunde knappast ha varit bättre – precis vid stranden i Playa de Palma.
Närmare bestämt i Can Pastilla, en by där det gamla Mallorca
går hand i hand med det moderna. Här finns ett stort utbud
av restauranger och butiker och den långa strandpromenaden är perfekt för härliga gång-, cykel- eller joggingturer. På
lagom promenadavstånd österut ligger turistorten Arenal
med en mängd restauranger och nöjen. Går du åt andra hållet är det inte mer än ca 6 kilometer in till shoppingen och
16 vings värld nr 1/2013

storstadspulsen i Palma stad. Med bil eller buss är du i Palma
på 10–15 minuter.
Avkoppling och aktiviteter
På Sunprime Waterfront Palma
Beach bor du i nyrenoverade och
luftkonditionerade rum eller sviter.
Alla har balkong, många med en
härlig utsikt över havet. Poolområdet erbjuder poolbar, gott
om bekväma solstolar och ännu
skönare solsängar. Vill du aktivera
dig kan du utan kostnad vara med
på gruppträningspass ledda av
SATS-utbildade instruktörer eller
träna på egen hand i gymmet. Vill
ving.se/sunprime

Sunprime Waterfront Palma Beach ligger precis vid
stranden i Can Pastilla på Mallorca.

Alltid på Sunprime Hotels
• Anpassat för vuxna
• Mycket bra lägen
• Designade rum med sköna sängar
och balkonger
• Spa
• Gym & fitness med SATS-klasser
• Rofyllda pooler
• Modern restaurang på hotellet
• Direkttransfer från flygplatsen
• Dygnet runt-service
• Åldersgräns 16 år
• Minst 4 vingar

du ta det lite lugnare kan du unna dig en skön behandling i
spaavdelningen. Precis som på Vings övriga Sunprime Hotels
äter du gott i Prime Kitchen och efter maten kan du koppla av
med en drink i Prime Lounge – ditt vardagsrum under semestern. WiFi ingår på hela hotellområdet.
Sunprime Miramare West Coast Beach
Sunprime Miramare West Coast Beach ligger direkt på stranden i byn Ixia på Rhodos vackra västkust, inte mer än några
kilometer från Rhodos stad. Under 1960-talet var hotellet, då
under namnet Miramare Wonderland, ett favorittillhåll för den
internationella kändiseliten. Bland annat ska Jackie Kennedy
ha bott här. Hotellområdet är hela 70.000 kvadratmeter stort
och en dryg kilometer långt, med gångstigar som slingrar sig
genom en lummig trädgård och längs med hotellets privata
strand. På hotellområdet finns också en stor konstgjord lagun,
ving.se/sunprime

med små avsatser där du kan lägga dig i en solstol och njuta av
total avkoppling. Utsikten över havet är spektakulär.
Lyx à la Sunprime
På Sunprime Miramare West Coast Beach bor du i härliga sviter eller bungalower. Alla har naturligtvis luftkonditionering
och balkong eller terrass, många av dem med utsikt över ha-

vet. Poolområdet går inte heller att klaga på. Kring den stora
poolen finns det gott om plats och tillräckligt med solstolar
och parasoller för alla. Som vanligt när du bor på Sunprime
Resorts ingår pool- och strandhandduk. Träningen är gratis
och mat och dryck håller hög klass. Vill du skämma bort dig
själv lite extra föreslår vi att du unnar dig en skön behandling i vårt spa.

• Läs mer om våra Sunprime Hotels på sidorna 70–71.
vings värld nr 1/2013
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Baska Voda

Hotell Marco Polo har fått flera
utmärkelser, bl.a. som bästa ”Lilla
familjehotell” i Kroatien 2009.

Medeltidsstaden Jelsa är en gemytlig badort på ön Hvar.

makarska

mer än bara en

riviera
Text: björn une Foto: vings bildarkiv
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ving.se/kroatien

”Man behöver inte åka långt för att hitta
fina stränder. De finns överallt,oftast små
grusstränder med ett vatten så klart att
det ser ut som snorklare och simmare
svävar ett stycke ovanför botten.”

Makarska rivieran är kanske inte lika välkänd som sin franska
kollega, men minst lika sevärd, och mycket mer personlig.
Makarska rivieran är namnet på det
pärlband av byar och stränder som
börjar i det gamla piratnästet Omis, och
sedan följer Biokovo-bergens branta
sluttning hela vägen ner till Gradac.
Brela och Baska Voda är några av de
mest omtyckta byarna, med gott om
familjedrivna hotell, som oftast har färre
än trettio rum och där ägaren alltid finns
i närheten för att lösa problem eller
bistå med goda råd. Det finns faktiskt
flera hotell längs Makarska rivieran där
ägaren talar svenska efter att bott i Sverige innan de flyttade hem och öppnade
hotell. Ett sådant är Marco Polo, som fått
enormt högt betyg av sina gäster: 4,7.
Det ligger precis vid strandpromenaden i
Gradac, och den som vill kan gärna följa
med i hotellets egen båt ut till öarna för
ving.se/kroatien

snorkling och bad. Fast man behöver
inte åka långt för att hitta fina stränder.
De finns överallt, oftast små grusstränder med ett vatten så klart att det ser ut
som snorklare och simmare svävar ett
stycke ovanför botten.
Och som det inte vore nog är både
kusten och öarna utanför kryddade med
sevärdheter, vingårdar, restauranger och
annat som är både spännande och smakligt. Som grädde på detta förtjusande mos
ligger utmärkt lokaltrafik, både med buss
och båt, så det är både lätt och billigt att
ta sig runt på egen hand. Låt oss ta en tur
från Baska Voda, ut till öarna, över till
Split och sedan tillbaka igen.
Brac är den ö som ligger närmast Baska
Voda, och båten tar inte mer än tre kvart

till Sumartin, en liten hamn- och fiskeby
på öns södra udde. Men vi är på väg
till Kroatiens mest fotograferade plats,
så vi hoppar på bussen som tar oss till
Bol. Här ligger nämligen Zlatni Rat, en
triangelformad strand som – har någon
räknat ut – är det absolut vanligaste
motivet på kroatiska vykort. Dags för
ett bad och kanske en lunch i Bol. Prova
fisken. Prova alltid fisken när du är i
Kroatien. Och drick gärna gemišt till,
hälften vitt vin och hälften mineralvatten
är en utmärkt törstsläckare så här mitt
på dagen. Har du en stund över ska du
besöka det dominikanska klostret och
ta en titt på dess ”konstutställning” som
spänner från en Tintoretto till ett ganska
rostigt ankare, det är helt osammanhängande och mycket charmigt.
vings värld nr 1/2013
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Gradac

Buss & båt
Några populära buss- och
båtlinjer, samtliga med av-
gång minst en gång/timme:
Buss
Baska Voda – Bol
ca 1 timme 20 minuter
Baska Voda – Sumartin
ca 1 timme
Bol – Jelsa
ca 25 minuter
Hvar stad – Split
ca 1 timme
Båt
Jelsa – Hvar stad
ca 50 minuter
Split – Baska Voda/Brela
ca 1 timme

”Hvar har hållit stilen och än idag är staden något av det
elegantaste Dalmatien har att bjuda, ett slags Monaco
nästan, fast längre österut och mycket äldre.”
Nästa anhalt är Jelsa, på ön Hvar. Bå-

ten tar inte mer än tjugo minuter och du
landar i en vykortsvacker stad i solblekt
sten där allting finns på gångavstånd.
Runt staden ligger många av öns odlingar; lavendel, oliver, frukt, vin, och hinner
du med ett besök på frukt- och grönsaksmarknaden är det mödan värt. Ta sedan
bussen till öns huvudstad, som faktiskt
fått ge namn åt hela ön: Hvar stad: en
av Dalmatiens verkliga pärlor, med anor
långt tillbaka i tiden. Det här var en av de
platser som först upptäcktes av turister,
även om det var några hundra år sedan
och turisterna oftast hade adliga namn.
Så kan man till exempel skryta med en
av Europas äldsta teatrar, en mycket
vacker katedral och bilfria gränder med
små restauranger, boutiquer och annat.
20 vings värld nr 1/2013

Hvar har hållit stilen och än idag är staden något av det elegantaste Dalmatien
har att bjuda, ett slags Monaco nästan,
fast längre österut och mycket äldre. Ta
en paus nere vid strandpromenaden,
espresson är utmärkt och utsikten likaså,
med båtar som kommer och går, flanerande turister och längst bort i fonden:
Pakleni-öarna, med badbåtarna som
surrar fram och tillbaka. Här går också
båtarna till Split, snabbfärjan tar under
en timme och du landar mitt i centrum.
Split är en av Medelhavets minst

kända, men mest spännande städer.
Dess centrum är det enorma palats som
kejsar Diocletianus lät bygga åt sig när
fått nog av att regera romare. Det är omoch tillbyggt sedan trehundratalet, men

aldrig övergivet. Inne i dess gränder,
gångar och prång väntar ett myller av
spännande och behagliga upptäckter.
Besök någon av vinbutikerna längs
med peristylen för att smaka på både
honung, olivolja och vin, eller köp en
picknicklunch med bröd, frukt och ost
rätt från bönderna på marknaden utanför Silverporten. Ta också en titt på det
egensinniga lokala hantverket som säljs i
gallerierna i palatsets källare, sköna souvenirer som du inte hittar någon annanstans. Avrunda sedan besöket med ett
glas av det lokala vitvinet Grk på något
av alla de caféer och barer som kryddar
tillvaron både inne i palatset och nere på
Rivan, boulevarden mellan palatset och
havet. Det enklaste sättet att sedan ta dig
tillbaka till Baska Voda är att hoppa på
ving.se/kroatien

Vings Kroatien

Makarska rivieran
Makarska Rivieran är den natursköna
kuststräckan söder om Split. Ving
erbjuder tre mysiga små resmål;
Brela, Baska Voda och Gradac. Vi har
mycket bra hotell på alla tre resmålen.
De flesta ligger bara ett stenkast från
havet.

Här finns historia, stränder, god mat
och stora möjligheter att resa runt på
egen hand. Men Split är värt en resa
i sig själv, till Rivan, palatset och de
läckra marknaderna.

Prisexempel: Från 3.925:-/pers på
Apartments Putnik d, en vecka med
avresa 11/5 från Arlanda.
Ving flyger från: Stockholm,
Göteborg, Malmö, Norrköping och Växjö.

Makarska rivieran är så mycket mer

än bara en riviera. För på vilken annan
riviera kan man ägna sig åt öhoppning,
variera med vinprovning eller forsränning, njuta av god mat utan att det svider
i plånboken och dessutom bo på hotell
där man känner sig, om inte hemma, så i
alla fall hemma hos någon?
ving.se/kroatien

Hvar är en mycket gammal stad som
följt med sin tid. Här finns ett sofistikerat
uteliv, bra restauranger och kanske
viktigast av allt: fräscha stränder med
kristallklart badvatten.

Jelsa

Split

bussen. Det går flera turer om dagen och
resan tar under en timme. Du är tillbaka
igen i tid till middag. Får man föreslå en
Dalmatinska plitica? Det är ett kroatiskt
smörgåsbord i miniatyr, en tallrik med
lite lufttorkad skinka, några sardeller,
fårost och oliver. Är ni flera i sällskapet
kompletterar ni exempelvis med nygrillade sardiner och njuter sedan av både
maten och solnedgången.

Hvar stad

Flygtid: Cirka 3 timmar.
Tid: Svensk tid.
Språk: Kroatiska
Valuta: Kroatiska Kuna (HRK).

JUN

På Ving.se kan du se vad gästerna
själva tycker om hotellet. Skalan
går från 1–5 där 5 är högst, och
minst femtio gäster måste svara,
annars visas inga resultat. Här
är betygen på alla våra hotell i
Kroatien:
Hotell Marco Polo:

4,7

Apartments Putnik:

4,6

Bluesun Marina:

4,2

Zaja Apartment:

4,8

Apartments Rosso:

4,5

Apartments Ivana:

4,8

Bluesun Maestral:

3,9

Villa Swiss:

4,5

Bluesun Berulia:

4,5

Hotel Bacchus:

4,4

JUL 	AUG 	SEP

Bluesun Soline:

4,4

säsong: Maj–september.

klimat MAJ

Medeltidsstaden Jelsa ligger bland
lavendelfält och olivdungar på norra
Hvar. Både öster och väster om stadskärnan ligger små stenstränder och
badterrasser med mycket klart och fint
vatten.

23

27

30

30

26

Hotel Amfora Hvar Grand
Beach Resort:
4,4

16

19

22

22

19

Mladina Apts:

4,6

Le Meridien Lav:

4,5

17

21

23

24

22
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aktivera dig!
Solstolar och paraplydrinkar i all ära, men den
senaste trenden går åt motsatt håll. Nu är det
nämligen en aktiv semester som gäller. För dig
som vill hänga med kommer här fem heta tips.
Och för er andra – solstolarna finns också kvar...
Text: kristofer kebbon Foto: vings bildarkiv

1

pumpa puder i alperna

För dig som älskar skidåkning kan en resa till
Alperna bli en av livets höjdpunkter. Här kastar du
dig utför världens bästa pister, oavsett om du gillar att
susa ner för fartfyllda svarta pister eller om du föredrar
carvingvänliga backar med lite mer barnvänlig lutning.
På köpet får du en hänförande utsikt och vill du kombinera sportandet med nöjen finns här alla möjligheter.

från 9.500:-/person
på Langley Hotel Grand Nord s, Val D´Isere, en vecka
med halvpension och liftkort, avresa 6/4 från Arlanda.

22 vings värld nr 1/2013

2

Cykla på Mallorca

4

Pegga upp i Palma Nova

Du gillar cykling och du gillar solsken.
Då är en cykelsemester grejen för dig! Mallorca
är med sina utmanande berg, sin vackra natur och sina
mysiga små städer det perfekta cykelresmålet. Och när
du behöver koppla av väntar den läckra spanska maten
och de vackra stränderna. Till våren lanserar vi ett cykelprogram på Sunprime Waterfront Palma Beach.

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

från 5.450:-/person

från 4.475:-/person

på Sunprime Waterfront Palma Beach r,
en vecka med avresa 27/4 från Arlanda.

på Ponent Mar f, en vecka
med avresa 20/4 från Malmö.

3

5

SATS-pass i solen

Sveriges bästa träning finns nu även utomlands.
För på alla Sunwing Resort och alla Sunprime
Resorts kan du gå på gruppträningsklasser med SATSinstruktörer. Välj mellan populära klasser som SatsCore,
SatsYoga, CrossTraining, SatsPowerStep och SatsEnergy.
Träningen är gratis för alla gäster på hotellet, och har du
ett SATS-kort tränar du dessutom gratis på gymmet.

från 3.975:-/person
på Sunwing Side East Beach r,
en vecka med avresa 15/4 från Arlanda.

Promenera mera

Vandring är på många sätt det optimala sättet
att kombinera nytta med nöje på semestern.
Det är enkelt och billigt (den enda utrustning du behöver
är ett par rejäla skor), det är en skön och omväxlande
motionsform och du får se sidor av resmålet du aldrig ser
från stranden eller poolkanten. Så snöra på dig vandringskängorna och bege dig upp på närmaste bergstopp.
Och varför inte avsluta men en härlig spabehandling?

från 5.950:-/person
på Sunprime Riviera Beach f,
en vecka med avresa 17/4 från Arlanda.

Vandra på semestern
.

Träna med sats på Sunwing
och Sunprime.

Spela golf – året om.

Mallorca har perfek
ta förutsättningar fö
r cykling.
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Det nya ljuva livet, staden som kittlar
soligt, sexigt och sensuellt.

Miami mambo
Text: bobo karlsson Foto: vings bildarkiv

”Miami har länge lockat med nya pengars dekadens;
det är rumba och rock’n’roll, Cuba libre och krabbklor,
kokain och calypso, bomber och Bacardi.”

miami är på många sätt en för spän-

nande stad för traditionell turism. I
andra städer är det lätt att tro att där
finns ett mer meningsfullt liv bara för
att staden en gång för länge sedan låg i
händelsernas centrum. Miami är istället
växtvärk, expansion, handel, kriminalitet och äventyrslusta av idag. Något
som verkar avskräckande för många –
stelnade pengar utan ursprung är ju så
mycket finare.
För hundra år sedan fanns inte
staden Miami. Florida hade visserligen
200 000 invånare omkring 1880, men
nästan alla bodde i delstatens norra
delar. I det som nu är Miamitrakten
levde ursprungsbefolkning, träskets
krokodiler och en handfull nybyggare
som kämpade mot malariamygg, gula
febern och, med jämna mellanrum,
våldsamma orkaner.
Miami har alltid varit en stad med
ständigt nya dispyter och motsättning-

ar, inte bara mellan rik och fattig, svart
och vit, utan också mellan spansktalande och engelsktalande, unga och
gamla, legala och illegala pengar, det
”amerikanska” och det ”latinamerikanska”. Det är den sista landremsan som
tittar upp ur havet, den yngsta delen av
Amerika på alla sätt. Har man bara bott
här i fem år tillhör man urinvånarna,
så fungerar det än idag. Det är en av
huvudanledningarna att så många tar
och tyr sig hit. Miami är en stad som
mognar snabbt, delvis beroende på sin
hårda uppväxt. Det har gett staden en
påtaglig karaktär och personlighet.
Så fort Miami får ett nytt svårt bakslag – orkaner eller rasande kravaller,
hundratusentals båtflyktingar, gangsterkrig, eller att plötsligt fastighetsvärdena sjunker eller dollarn stiger för
kraftigt – reser staden sig snabbt och
glatt igen. Vilket är detsamma som att
locka en ny grupp till de gamla kära
vings värld nr 1/2013
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Tips till hängmattan och solstolen
New Times Miami. Lokal gratistidning
varje torsdag – alla klubbar, musik, gallerier, teater, sport, samt smart aktuell
krogguidning.

Tourist Season. Den mest populära
författaren inom ”crime” är kanske Carl
Hiaasen. Denna bok vann en gång som
bästa ”destinations roman”.

Fool’s Paradise. De senaste årens
mest hysteriskt roliga succébok om
Miami av Steven Gaines.
The Corpse Had a Familiar Face.
Hisnande självbiografi av den kvinnliga
kriminalreportern Edna Buchanan, som
kom före polisen till 5 000 mordplatser.
Miami Blues. Legendarisk bok av kultförfattaren Charles Willeford som lanserade den moderna kriminalromanen.
Även känd för Kiss Your Ass Goodbye.

Krogtips
News Café. Deli-bar-kafé, öppet 24
timmar, mångas ”back in town”.
800 Ocean Drive/8th Street, South
Beach. Tel: +1-305-538.6397.
www.newscafe.com
Joe’s Stone Crab. Den absoluta
kroglegenden i Miami Beach.
11 Washington Avenue, South Beach.
Tel: +1-305- 673.0365.
www.joesstonecrab.com
Michel’s Genuine Food. Modern
amerikansk husmanskost i de hippa
nya kvarteren.
Atlas Plaza/130 NE 40th St, Design
District, Miami. Tel: +1-305-573.5550.
www.michaelsgenuine.com
Prime 112/One Twelve. Köttkrogen
som lockar high society och Hollywood.
112 Ocean Drive/1st St, SoFi, South

Beach. Tel: +1-305-532.8112.
www.prime112.com
SushiSamba. En av de bästa att mixa
middag med party på raggstråket och
ströget.
600 Lincoln Road/Pennsylvania Ave,
South Beach. Tel: +1-305-673.5337.
www.sushisamba.com
Versailles. Den kubanska mötes
platsen med familjer, kändisar,
politiker, alla…
3555 SW Eighth St/SW 36 Ave, Little
Havanna. Tel: +1-305-444.0240.
Ingen hemsida
Green Street Café. ”Stureplan” för
det Miami som struntar i havet.
3110 Commodore Plaza/Main Hway,
Coconut Grove. Tel: +1-305-444.0244
www.greenstreetcafe.net

Shoppingtips
South Beach. Collins Avenue ett
kvarter från stranden, från 5th Street
och upp till cirka 14th Street, är fylld med
butiker, kända märkesnamn och lokalt
avantgarde.
Design District. Miamis nya heta
stilkvarter vid NE 2nd Avenue och
N Miami Avenue och mellan 36th och
41st streets. Här finns närmare hundra
inrednings- och designbutiker. Samt
några av stadens mest charmiga och
innovativa krogar; Brosia, Pacific Time,
Michael’s Genuine Food.
www.miamidesigndistrict.net
Bal Harbour Shops. Vill man få alla
sina fördomar bekräftade med blåhåriga rika damer, diamanter, knähundar,
så är detta ett av USA:s rikaste shoppingcenter. Rolig lunchutflykt.
9700 Collins Avenue/96th Street, Bal
Harbour, Miami Beach.
www.balharbourshops.com
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CocoWalk. Tropisk palmprydd galleria, bitvis utomhus, öppet till midnatt,
roliga kaféer och brunchkrogar. Mitt i
de bohemiskt borgerliga universitetsoch nöjeskvarteren.
3015 Grand Avenue/Virginia Street,
Coconut Grove, Miami.
www.galleryatcocowalk.com

hotellen. Det är som om Miami har kvar
lite av de takter som Bröderna Marx
drev med i The Coconuts. För först på
plats till Miami var inte missionärer,
inte guldgrävare eller soldater, som i
andra delar av landet. Miami är från
början skapat av tomtspekulanter och
fastighetsmäklare med paradisdrömmar. Allt bygger på fantasier. Man
importerade palmer från Trinidad,
orkidéer från Hawaii, vackra träd och
buskar från Brasilien, flamingor från
Bahamas… så drog man ner järnvägen
från snön och kylan, började bygga
hotell längs havet och uppfann luftkonditioneringen som sög ut det klibbigaste
ur rummen.
miami har alltid haft bråttom. De
pensionärer som en gång fyllde South
Beach finns inte kvar. De vilt skjutande
knarkligorna som förser USA med
droger finns nu främst i Mexiko, har
ving.se/florida

”Miami är från början
skapat av tomtspekulanter
och fastighetsmäklare
med paradisdrömmar.
Allt bygger på fantasier.”

hittat nya vägar. Gay Miami, som var
först med att sätta en stor trendstämpel
på staden under 80-talet, har till stora
delar flytt vidare. De globala modeföretagen som under 90-talet med alla
sina modeller och fotografer gav Miami
mondän och fåfäng glans, plåtar nu
istället sina kampanjer i Kapstaden eller
Buenos Aires för halva priset.
Stadspolarna heter Port-au-Prince på
Haiti och Managua i Nicaragua, pendeltrafiken är som starkast till Caracas och
Bogotá. Hat och kärlek riktas främst
mot Havanna. Vill man inse betydelsen
av den gamla legendariska duon Miami
& Havanna kan man bege sig till kyrko
gården vid Woodlawn Park, där tre
kubanska presidenter är begravna. En
kort promenad därifrån ligger huset där
advokatsonen Fidel Castro började samla in sina första dollar till revolutionen.
Går man bara ytterligare några kvarter
når man monumentet till minne av dem
ving.se/florida

som snopet stupade vid Grisbukten.
Floridas klibbiga klimat gör att takfläktar snurrar lika lojt men flitigt som i
någonsin Graham Greenes Komedianterna eller i Ernest Hemingways Att ha
och inte ha. Tropiskt toleranta Miami ligger som ett pekfinger rakt ut i Karibiska
havet längre västerut än Panama City och
söder om San Diego – och smuggling har
omsatt mer pengar än normal handel.
Men att säga att kriminalitet alltid varit
Miamis huvudvärk är som att påstå att
guldet var San Franciscos och oljan nu
är Houstons. Det tisslas och tasslas, ges
goda och dåliga gringoråd, köps och
säljs både krig och fred. Människor i
transit och i exil har alltid varit viktiga
för staden, som också badat i internationella intriger. Främmande flygplan
har lyft och landat hemligt i natten
genom alla år. Det är ”Smuggler’s blues”
som kittlar farligt och jazzig arkitektur
som ler, smeker och lugnar.

miami har länge lockat med nya

pengars dekadens; det är rumba och
rock’n’roll, Cuba libre och krabbklor,
kokain och calypso, bomber och Bacardi.
Med allt från svartaste voodoo till
blondaste surfing har man utvecklat en
kultur som speglar de ständigt skiftande
invånarna. En perfekt grogrund för
skära lögner och rosa drömmar. Som på
beställning skakade dagens stora imagebank och mytologireserv – Amerika –
fram Miami som en ny äventyrsmetropol och trovärdigt näste precis i rättan
tid. Nutidsromantiken tog upp kampen
med nostalgin och vann.
Det var i början av 80-talet som
Miamis trista pensionärs- och semesterlunk bröts, i samband med att staden
och dess skumraskaffärer blev föremål
för fem års tv-bevakning och tidningsskriverier. Den omfattande rapporteringen gjorde att staden plötsligt blev
lönsam inte bara för kriminalreportrar
vings värld nr 1/2013
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”Själva inledningssekvensen till Miami Vice blev kult,
som en rockvideo där staden själv var den stora stjärnan.”
utan även för Hollywoods regissörer
och producenter, plus ett knippe vassa
skribenter och författare. Påpassligt
skapade amerikansk tv den mest uppmärksammade serien på år och dag.
Miami Vice var först hatad av miamiborna själva och en skräck för turistmyndigheterna. Senare blev serien
älskad och hyllad som en cool skildring
av dåtidens sexiga, farliga, tropiska
och multietniska partystad. År ut och
år in från 1984 pumpades Miamis nya
image rakt in på tittarnas näthinnor i 65
länder i över 100 avsnitt. Inte konstigt
28 vings värld nr 1/2013

att serien av medieanalytiker kal�lades för världens största och längsta
reklamrulle.
Själva inledningssekvensen till
Miami Vice blev kult, som en rockvideo
där staden själv var den stora stjärnan.
Rivstarten är några sekunder lockande
palmkronor från Lummus Park vid
Ocean Drive, så Atlantens vågor från
Bahamas, rosa flamingor i prunkande
park. Så vatten igen, antagligen bukten
runt Rickenbacker Causeway. Tuffa
jockeyr och hästar vid Hialeh-banan
och färgstarka, charmiga papegojor

vid Parrot Jungle. Så havet än en
gång. Sedan sexiga jai-alai, kanske
den snabbaste och farligaste bland alla
bollsporter, en passion Miami delar
med Kuba och Baskien. Så öser det på
med mera vatten och vågor, gnistrande
Rolls Royce-grillar, dollar och dekadens, himmel och höghus, färska fula
pengars alla lockbeten. Sen sprintande
vinthundar från Flagler Dog Track och
höga insatser medan nattens nyrika
skinande skyskrapor grinar iskallt i ett
boomande Downtown, oftast sett från
MacArthur Causeway. Och det ändlösa
ving.se/florida

Vings Florida
På Ving.se kan du själv sätta ihop din Floridaresa. Du reser med reguljärflyg och
”man
behöver
inte åka
attDuhitta
bor på något
av våra
noggrant utvalda
hotell, långt
alltid medför
bra läge.
bestämmer
själv när du vill resa och hur länge du vill vara borta. Läs mer på Ving.se/florida.

fina stränder. De finns överallt, oftast
små grusstränder med ett vatten så klart
palmerna, stränderna och de vackra
1. Clearwater Beach
att
det
ser
ut
som
snorklare
och simmare
parkerna i fokus.
Clearwater Beach ligger på en långsträckt sandö utanförsvävar
Tampa. ett stycke ovanför botten.”
6. Sanibel/Captiva Island
Här badar du vid en av världens bästa
stränder och njuter av en sol som skiner
så gott som året runt.

Sanibel & Captiva Island är en samling
små öar utanför Fort Myers Beach. Här
väntar fantastiska stränder, vacker
natur och en härlig känsla som påminner om Karibien. Ett utmärkt resmål för
såväl barnfamiljer som par.

2. Fort Lauderdale
Fort Lauderdale ligger vid en lång,
välskött sandstrand med bra hotell och
massor av nöjen, glitter och lyx. Och så
ett enormt shoppingutbud. Det stora
kanalsystemet har gett Fort Lauderdale smeknamnet Floridas Venedig.

7. Miami Beach
Underbara stränder, kändistätt och
hög puls – Miami Beach är Floridas
superstjärna. Vings hotell ligger på den
hetaste sträckan av Ocean Drive, mitt i
det kulturskyddade art deco-distriktet.

3. Lauderdale by the Sea
Lauderdale by the Sea är som en
förlängning av Fort Lauderdale, men
mindre och betydligt lugnare. En
favorit för barnfamiljer, där du förutom
bad kan ägna dig åt vattensporter och
dykning.

8. Orlando
Orlando kan mycket väl vara den
perfekta semesterorten när du ska resa
med hela familjen. Här finns Disney
World, Sea World, Universal Studios
och massor av spännande aktiviteter.

4. Key West
Key West ligger på Floridas sydligaste
spets, nästan nere i Västindien, och
stämningen är mer västindisk än amerikansk. Denna charmiga småstad har
alltid lockat konstnärer och äventyrare,
och är en favoritplats för gaykulturen.

9. Disney World Orlando
Disney World är världens största och
mest kända lekpark. Den gigantiska
parken ligger på ett område som är
större än Manhattan. En dröm för alla
barn – och vuxna med barnasinnet i
behåll.

5. Fort Myers Beach
Fort Myers ligger i västra Florida, vid
Mexikanska golfen, och är med sin
avslappnade atmosfär ett av våra
lugnare resmål i Florida. Här står
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Flygtid: 11–13 timmar.

6 5

Tid: Svensk tid -6 timmar.

3
2

Språk: Engelska

knippet av kritvita extrema bamsehotell
och mil efter mil av sand och sol längre
upp längs Miami Beach.
Vad mer kunde Miami begära?

BOBO KARLSSON är en av våra mest hyllade och
omtyckta reseskribenter. Hans artiklar och krönikor förekommer främst i Svenska Dagbladet, GöteborgsPosten,
Tidningen RES samt Scanorama. Hans senaste bok
Urban Safari utkom nyligen i sin andra pocketupplaga
(Norstedts). Hans nästa bok – Urban Safari.2 – där
Miami ingår tillsammans med städer som till exempel
Barcelona, Madrid, Lissabon, Paris, San Francisco med
flera – utkommer i början av 2013.

ving.se/florida
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Valuta: Dollar (USD).
säsong: Året runt.

klimat

4

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

24

25

27

28

30

31

32

32

31

29

27

25

14

15

16

19

21

23

24

24

24

22

18

15

22

22

23

25

27

29

30

30

29

27

25

23

vings värld nr 1/2013

29

Du är sliten, utarbetad och trött på det gråkalla
vädret här hemma. Du vill resa till solen. Men saldot
i bankboken visar minst en nolla för lite. Ge inte upp!
Vi har tipsen som kan kapa prislappen med flera tusenlappar.

råd & tips

Tomt i plånboken? Boka en…

Budgetsemester
Välj rätt tidpunkt

Utnyttja rabatterbjudanden

Häng med i nyhetsflödet

Undvik, om du kan, att resa under
skolloven. Satsa hellre på veckan
direkt efter att sommarlovet har slutat, eller veckan före jul då de flesta
är upptagna med pepparkaksbak
och julklappsinköp. Kort sagt –
res när andra inte reser.

Håll utkik efter barnpriser, webbrabatter, boka tidigt-rabatter och
familjeerbjudanden. Väljer du rätt
hotell under rätt period kan du spara tusenlappar genom att utnyttja
olika rabatter och erbjudanden.
Ett bra ställe att få en överblick
över de rabatter som finns är under
”Erbjudanden” på Ving.se.

Håll dig uppdaterad via nyhetsbrev,
Facebook och Twitter. Har vi resor
”över” vänder vi oss alltid till våra
nyhetsbrevsprenumeranter och
Facebook-vänner i första hand.
Ibland har vi t.ex. Happy Hour,
då vi under ett par timmar slumpar
ut resor till vrakpriser. Anmäl dig
på Ving.se du också.

Välj rätt destination
Vissa resmål ger mer semestervaluta för pengarna. Det är till exempel
allmänt känt att man i Egypten
kan bo på riktigt lyxiga hotell till en
mycket låg kostnad. Andra länder
som generellt sett brukar vara prisvärda är Turkiet, Indien, Thailand
och Tunisien.
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All Inclusive lönar sig ofta
På vissa hotell ingår All Inclusive
och på vissa går det att köpa till
– ibland för så lite som någon
tusenlapp. Jämför det med
att äta ute tre gånger per
dag och att köpa glass
och läsk under hela
semestern…

boutique

Alla som någon gång har träffat och kramat
Lollo & Bernie vill bara ha mer och mer. Och nu
har vi goda nyheter för dig som inte kan få nog av
de kramgoa maskotarna.

uffar

Lollo

rmp
rnie a

43:-

& Be

Lollo & Bernie
öppnar affär
I Lollo & Bernies nyöppnade webbshop kan du köpa kramdjur, ryggsäckar,
t-shirts, cd-skivor och massor av andra roliga prylar med barnens favoriter.
Perfekt när du vill förlänga semesterkänslan för dina barn! Du hittar webb
shopen på Ving.se/shop.

Nyckelring
kramdjur 29:-

Lollo & Bernie vattenflaska 27:-

CD med låtar från våra
barnshower 95:UV t-shirt 109:UV byxor 99:-

Lollo & Bernie
ryggsäck 67:Lollo & Bernie
plåster 19:-

Kramdjur (exkl kläder) 57:Kläder säljs separat, 43:-/set.
Lol

lo &

Ber

nie

luft

ma

dra

ss 8

6:-
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ving.se/sunwing

Nyhet!

Topplista!

sunwing waterworld

En värld av vatten
Text & foto: Pontus wallin

Med ett namn som Sunwing Waterworld är det lätt att förväntningarna
antar astronomiska proportioner. Åtminstone för alla med barnasinnet
i behåll. Men hur roligt är egentligen vattenlandet på vårt allra nyaste
Sunwing? Vi skickade vår undersökande reporter Pontus, som tog med
sig familjen och kameran. Här är hans rapport.

Fam
Vida iljen W
P on r, 1 0, A allin
tus lvar best
år a
,
, 40
, Mo 8,
v:
lly,
43

ving.se/sunwing
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När vi summerar vad som varit
bäst så är svaret givet: allt.

Ö
V

i sitter i soffan och tittar på bil-

derna från Sunwing Waterworld
på iPaden. ”Pappa, pappa, den
där vill jag åka! Och den, och den, och
den…..” Att påstå att killarna är glada
och uppspelta när de kollar på bilderna
är ett understatement. Förväntningarna
är på topp.
Några dagar senare sitter vi äntligen på
flyget på väg ner till Makadi. Flygresan
flyter på fint, barnen spelar på iPaden,
när de inte njuter av utsikten genom
fönstret. Jag och Molly kan lugnt sitta
och läsa. Semestern har börjat!
När vi väl kommer fram till hotellet kan
barnen knappt bärga sig utan springer
ut och in och pratar i mun på varandra
som Piff och Puff på julafton. Varje gång
de kommer in rapporterar de om vad
de sett: ”Pappa, pappa, det är som ett
sagoslott! Mamma, mamma, det finns
en stor hink som släpper ut vatten
– ni måste titta, kom nu, kom nu!”
Motvilligt följer barnen med till rummet
för att lämpa av packningen. Rummet är
mycket fint, men det hinner vi inte njuta
34 vings värld nr 1/2013

av särskilt länge för barnen vill genast
ut och testa den närmaste poolen. De
hinner knappt komma i badbyxorna
innan de är ute ur rummet.
När vi vaknar dag två är badsuget fort-

farande lika starkt. Men eftersom den
första euforin lagt sig en aning kan
vi gå lite mer systematiskt tillväga.
Vi hinner till och med gå förbi frukostbuffén innan badandet kan börja.
Först på dagens program står Aqua
Play. En badvakt ger barnen råd om hur
de ska åka för att få så snabb fart som
möjligt. Plötsligt ringer en klocka och
massor av barn kommer springande.
Frågande tittar vi på, men får snart
förklaringen till vad som händer. Den
stora hinken i toppen av vattenleklandet
tippar sakta över och tömmer hela sitt
innehåll över tjutande barn som glatt
tar emot störtfloden.
Efter en hel förmiddag i Aqua Play är
det efter lunch dags att testa de stora
vattenrutschbanorna. Med skräckblandad förtjusning börjar vi med att
plocka upp en grön familjering som vi
kan åka alla fyra i. Lite läskigt är det,

men mest kul. Snabbt upp för att testa
nästa familjebana. Den är minst lika
kul, men här finns inte tid att köra den
igen – barnen vill testa alla. Första
gången vi ska åka i den öppna tvåmannabanan, den med gul badring,
får jag följa med som moraliskt stöd.
Men gången därpå vågar barnen åka
tillsammans utan vuxet sällskap. Den
mörka banan får dock vänta ytterligare
en dag. Och när barnen på kvällen får
den stora frågan – om de vågar åka
Aqua Loopen – så kommer svaret efter
viss tvekan: den får nog vänta tills sista
dagen, då man blivit lite modigare…
Nästa dag beslutar barnen sig för att
börja med vattenrutschbanorna. Upp
och ner i alla banor, snabbare och
snabbare. Inte ens den mörka är läskig
längre, det är bara roligt när man inte
ser någonting. När släpandet av badringar upp och ner blir för jobbigt går
vi över till en timmes avkoppling i Lazy
River. Här flyter man bara runt – och
tjuter av skratt när vi åker in i de olika
vattenfallen. Vi rundar av med några
svängar i Aqua Play och vågpoolen. På
eftermiddagen prövar vi på att snorkla
ving.se/sunwing

Den stora hinken i toppen av
leklandet tippar sakta över och
tömmer hela sitt innehåll över
tjutande barn som glatt tar
emot störtfloden.

Se hit!

Attraktionerna!
Aqua Play Det bästa av två världar:

lek och vatten. Består av flera vattenrutschbanor, klätterställningar, valv och
annat skoj. Children’s waterslides
Kortare vattenrutschbanor för mindre
barn. Är en del av Aqua Play. Waterslides Fyra olika vattenrutschbanor
utformade som halva rör eller tunnlar.
Här åker du i lite raskare takt på en
uppblåsbar badring. Lazy River
En färd på en uppblåsbar badring
i vattnets egen takt. Flyt fram i ett lugnt
tempo. Aqua Loop Vattenlooprutsch-

ving.se/sunwing

bana med hög hastighet. Något för den
som vågar. Från 10 år, 130 cm och 45 kg.
Max 100 kg. Wave pool Pool med vågor!
Passar lika bra för lek som för lite mer
krävande simning. FLOWRIDER Pool med
vågmaskin för dig som vill prova på att
surfa. Relax-pooler Två sköna pooler för
dig som vill simma lugnt. Infinity pool
En traditionell pool för den som är lite
mer estetiskt lagd. Röda havet Sist men
inte minst ligger stranden och det snorklingsvänliga havet precis intill hotellet
– komplett med ett eget korallrev!

vings värld nr 1/2013

35

vid de fantastiska korallreven på stranden. Det salta vattnet känns i mun och
ögon men efter lite träning med snorkeln så går det som en dans för Vidar.
Lillebror Alvar föredrar att dyka utan
snorkel. Efteråt verkar det nästan som
om snorklingen och alla fiskar de sett
smäller högre än alla vattenrutschbanor
och vågpooler tillsammans. Och det är
ett gott betyg!
Snorklingen var uppenbarligen ingen
dagsslända, för dagen efter står snorkelträning högt på dagordningen. Efter en
stunds övning i en av poolerna återvänder vi ner till stranden för att den här
gången simma runt reven på utsidan,
där vattnet är djupt. Det visar sig vara
en god idé för här ute finns det ännu
mer fiskar, stora stim med fiskar
i alla färger och storlekar.
Vid det här laget har barnen vant sig

vid hotellet och springer fritt mellan
vattenruschbanor och pooler, och
hinner däremellan med att beställa
mängder av dricka, glass, pannkakor
och våfflor. Och med sina nya kompisar
Elias, Emanuel och Ville leker de i Aqua
Play medan jag och Molly lugnt kan sitta
i våra solstolar och läsa våra böcker.

Slutligen kommer då dagen då vi måste

fatta beslutet – vågar vi åka Aqua Loop?
För barnen blir svaret: ”kanske, om
pappa provar först”. Så jag tar med mig
grabbarna upp i tornet där jag med
skräckblandad förtjusning ser på när en
modig kille skickas iväg med ett ”three,
two, one – swooosh, skriiiik”. Det blir
snart min tur men som en skänk från
ovan räddas jag av banans viktbegränsning på max 100 kg. Mina modiga söner
Vidar och Alvar tror dock att de vågar,
men när det visar sig att de inte når upp
till den undre gränsen på 45 kg ser de
ändå ganska lättade ut. Och deras
listiga plan om att gå upp 10 kg med
hjälp av några rejäla portioner glass
hinner inte gå i lås…
När vi den sista dagen summerar vad

som varit bäst så är svaret givet: allt.
De nya kompisarna, alla fiskar, vattenrutschbanorna… ”Särskilt när vi åkte de
gröna familjeringarna, med pappa baklänges, och gjorde Star Wars-fart!”, säger
Alvar. Vidar är snabb med att öppna för
en snar återkomst: ”Vi måste bara åka
tillbaka så vi kan testa Aqua Loop och
besöka pyramiderna!” Så det sista vi gör
innan vi lämnar vårt sagohotell är inte
att säga farväl, utan på återseende.

Topplista!

Alvar och
Vidars bästa tips!
vidars topp 5:
1.
Alla vattenkanor och lekland,
den mörka var roligast.
2.
Snorkla.
3.
Åka till Hurghada och se
allt annorlunda.
4.
Hotellet var så snyggt och roligt.
5.
All Inclusive-armbandet som
gjorde allt gratis ägde!
alvars topp 5:
1.
Att man fick beställa gratis saker.
2.
Vattenrutschbanorna var bra,
särskilt familjebanorna.
3.
Bra att man kunde snorkla och det
var jättefina fiskar och koraller!
4.
Att vi hade så bra hotellrum.
5.
I stan såg vi jättegulliga katter.

Topplista!

Mollys topp 5
1.
Snorklingen!
2.
Vilstolar under parasoll där
vi kunde ligga och läsa medan
barnen sprang runt
på egen hand.
3.
Rummets inredning och
variationen i hotellets arkitektur.
4.
Att kunna välja mellan
pool och hav.
5.
Belysningsarrangemanget
längs strandpromenaden
på kvällen.

Vings Egypten
Prisexempel: 7.975:- per person inkl. All Inclusive,

1 vecka med avresa 13 maj 2013 från Arlanda.
Period: Året om.
Ving flyger från: Stockholm, Köpenhamn,

Göteborg, Malmö, Örebro, Norrköping och Växjö.
Flygtid: Drygt 5 timmar med direktflyg.
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ving.se/sunwing

Aktiv
semester
För både stora och små.
Du vet väl att du kan träna med SATS
även på din semester?
På Sunwing Family Resorts och Sunprime Hotels
kan du delta på SATS egenutvecklade konceptklasser med inspirerande musik, förbestämt
träningsupplägg och välutbildade instruktörer.
På Sunwing Family Resort erbjuds även kidsklasser
- lek, dans och rörelseglädje för alla barn.

Nyhet! StrongMama

Vår senaste mamma-klass är utvecklad som
ett cirkelträningspass där deltagarna arbetar
sig från station till station. Barnen ligger tryggt
i mitten medans mammorna kämpar hårt
med övningar som får dem att snabbt
komma i form efter förlossningen.
Klassen ställer inget krav på
takt-känsla utan alla övningar
utförs efter egen förmåga
och i eget tempo.

Kika på StrongMama
via url-koden eller
läs mer på sats.se

Varmt välkommen
till en aktiv semester!

”Jag har sällan
haft så roligt under
en inspelning”
Hannes Holm

Premiär: 25 december 2012
Manus: Anders Jacobsson och Sören Olsson
Regi: Hannes Holm
Medverkande skådisar: Morgan Alling, Anja Lundqvist,

William Ringström, Hanna Elffors Elfström, Julius Jimenez
Hugoson m. fl.
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Sune i Grekland –
All Inclusive

Filmen spelades in på vårt nyrenoverade
Sunwing Kallithea Beach på Rhodos.

Vanligtvis är det på sommaren som Sunwing Kallithea på Rhodos
har sin peak. Men i år kommer halva Sverige att besöka hotellet
mitt i vintern. Fast bara på bio, förstås.
Text: kristofer kebbon Foto: nordisk film och vings bildarkiv

Vinterns stora familjefilm Sune i Grekland – All Inclusive hade premiär på
juldagen 2012. Filmen spelades in på
Sunwing Kallithea Beach på Rhodos,
mitt under brinnande säsong. Vings
värld träffade filmens regissör, Hannes
Holm, som berättade hur det var att
filma på hotellet.
– Det gick otroligt bra! Före inspelningen kände jag total skräck, men när vi väl
kom igång var det fantastiskt. Jag kan

nästan sakna den tiden, det funkade så
bra att jobba på hotellet. Faktum är att
jag sällan har haft så roligt som under
inspelningen av Sune-filmen. Det kändes som att folk mådde väldigt bra där,
och folk som mår bra är mer benägna
att hjälpa till. Och det gällde både hotellets gäster och personalen. Personalen
var fantastiskt hjälpsam under hela
projektet. Och att få tag på statister var
inga problem, många av gästerna ville
hellre vara i bild än utanför.

Hur kom du på idén att göra en
Sune-film?
– Det är en lång historia. När jag för 20
år sedan jobbade som dramachef på SVT
skulle Barna Hedenhös bli årets julkalender. Av olika skäl gick projektet inte
att slutföra och vi fick på kort tid skapa
en plan B – Sunes jul. I samband med
det blev jag god vän med Sunes skapare,
Anders Jacobsson och Sören Olsson, och
vi har genom åren ofta pratat om att vi
borde göra en Sune-film ihop.
vings värld nr 1/2013

39

20 år senare fick jag plötsligt en lucka i
min kalender och ringde upp Anders och
Sören. Och på den vägen är det.
Vad har du för förhoppningar om
mottagandet?
– Det viktigaste är att man gör något
som man själv tycker om. Sen mår
man ju inte direkt sämre om fler tycker
likadant. Men jag är fullt medveten om
att det finns massor av människor som
älskade den förra Sune-filmen – som
var fantastisk – och nu kommer att
jämföra filmerna. Det skapar förstås en
press. Men det faktum att den första fil-

men blev en succé kan ju inte få hindra
att det görs fler Sune-filmer. Men till
alla som älskade Sunes sommar vill jag
bara säga att jag tyckte den var fantastisk, och jag ville verkligen göra filmen i
samma anda.
Vart åker du själv på semester när
du är ledig?
– Med tanke på att jag har barn har
det mest blivit resmål som Mallorca,
Thailand och Kanarieöarna. Grekland
hade jag faktiskt inte varit så mycket
i tidigare. Eftersom jag jobbade så
mycket med tv i tonåren så missade jag

hela den grejen, när alla andra åkte till
Rhodos och festade.
Vad har du för projekt på gång
framöver?
– Nuförtiden har jag oftast 5–6 projekt i
luften samtidigt, varav kanske ett blir av
till slut. Men jag kan avslöja att vi håller
på att skriva manus till en ny Sune-film.
Så om allt går som det ska så kommer
Sune på bilsemester gå upp på biograferna lagom till julen 2013!
Vill du också bo på Sunwing Kallithea?
Läs mer på Ving.se/sunwing.

mini-intervju
Hallå där, William Ringström!
…snart ”Sune” med hela svenska folket.

Hur gick det till när du fick rollen som Sune?

– Det var en rollbesättare som kom till min skola, Maggie Wistrand, hon är verkligen en fantastisk person. Man skulle ringa ett
fejksamtal till valfri person, hon spelade in det och efter lite drygt
en månad så ringde de och sa att de ville träffa mig. Jag fick göra
några provfilmningar och sen fick jag rollen.

Vad tyckte du om Rhodos
och hotellet, Sunwing
Kallithea?

Det var otroligt trevligt. Det var
även bra att det var så stort, för
det blev aldrig tråkigt fastän vi
var där i fem veckor. Och personalen var väldigt trevlig.

Har du spelat in film eller spelat teater tidigare?

Är William och Sune lika varandra?
I filmen och böckerna är t.ex. Sune en riktig tjejtjusare…

Nej, det är första gången och jag har egentligen aldrig haft
teater som intresse tidigare.

Självklart! Dessutom är min pappa nästan lika klantig som
Rudolf, ha ha!

Vad har du för fritidsintressen?

Kommer du att fortsätta med skådespeleriet?

Jag gillar att träna och karate är en höjdare. Just nu satsar jag
även på skolan. Jag tycker även att det är kul att vara med
kompisarna.

Man kan ju aldrig veta, men om någon frågar är jag
självklart med!

Vad var det roligaste med att spela in filmen?

Att jag fick göra så många tokiga saker – och att träffa alla
härliga personer.

Hur löste du skolarbetet under inspelningen?

Det var såklart lite svårt men jag försökte göra lite innan. Jag har
även världens bästa fröken när det gällde den saken, Åsa Miiro.
Jag fick hela sommarlovet till att göra allt skolarbete som jag
hade missat!
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FAKTARUTA SUNE
Ålder: 12 år
Bor: Täby
Gör: går i årskurs 6 på Enhagsskolan
Familj: mamma Christina, pappa Ola och storebror Oskar
Aktuell: som Sune i nya filmen ”Sune i Grekland – All Inclusive”.

room

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, lite
bekvämare eller bara lite annorlunda.

service

ALCUDIA | AYIA NAPA | BELEK | FUNCHAL | NEW YORK | PUERTO RICO | SPLIT

Gästernas favoriter
Vi älskar topplistor, och den här gången
har vi satt ihop en lista över de hotell
som fick högst betyg av våra gäster förra
sommaren. Kan vara värt att kolla in
inför sommarens semester…
Tribeca Grand Hotel

5 hotellnyheter i SoHo

P orto

Få stadsdelar har ett så coolt rykte som SoHo
i New York. Människorna, konstgallerierna,
de trendiga butikerna – alla bidrar de till
områdets dragningskraft. Därför känns det
extra roligt att kunna presentera fem nya
hotell i Vings utbud, just i SoHo. Mer info
och bilder finns på Ving.se.
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1. Porto Santa Maria, Madeira
2.	El Greco, Gran Canaria
3.	Cornelia Diamond Golf Resort, Belek
4. Billy’s House, Skiathos
5. Zaja Apartment, Split
6.	Anemoni Beach, Skiathos
7.	Eden Mar, Madeira
8. Sunprime Ayia Napa, Cypern
9.	Aquagrand, Rhodos
10.	Nixe Palace, Mallorca

1.
2.
3.
4.
5.

Tribeca Grand Hotel
Soho Grand Hotel
Solita Soho Hotel
Mondrian Soho
Holiday Inn Soho

4,87
4,82
4,81
4,8

Barn i stan

4,8
4,78

Är du en av dem som
tror att man måste
lämna barnen hemma
när det är dags för en
cityweekend? Tänk om!
Nu lanserar vi hotellkonceptet Family Comfort i utvalda storstäder
runt om i världen.
Perfekt för alla familjer
som vill uppleva
världens metropoler
– tillsammans. Läs mer
på Ving.se/familjehotell.

4,78
4,76
4,76
4,75

Nya trenden: poolsurfing!

Sol Wave H

ou
se

på

Exotiska surfresmål i all ära. Men den
som inte har möjlighet att resa till
Hawaii eller Australien för att surfa
kan nu vågsurfa på hotellet i stället.
I alla fall om man väljer att bo på Sol
Wave House på Mallorca eller Sunwing
Waterworld i Egypten. På dessa hotell
finns nämligen spektakulära vågpooler
där såväl amatören som surfproffset
kan roa sig i de konstgjorda vågorna.
Välj själv om du vill surfa inuti vågen
eller testa att glida fram på en surfingbräda i hög hastighet. Behöver du hjälp
finns instruktörer som kan assistera.
Surf’s up, dude!

Ma
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Pittoresk pärla på Mallorca
Lockas du av romantik så ska du leta
dig in bland gränderna i Alcudias gamla
del, på norra Mallorca. Här ligger det
pittoreska lilla hotellet C’an Pere i en
vacker gammal byggnad från 1700-talet,
med rum inredda i romantisk Medelhavsstil. Det intima och familjära
hotellet passar dig som vill bo i lugna
omgivningar innanför stadsmuren och
samtidigt ha nära till bra restauranger
och charmiga små butiker. Låter det
spännande? Skynda dig att boka,
hotellet har bara fyra rum…Läs mer
på ving.se/alcudia.
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Vilken restyp
All Inclusive på Mallorca eller en upptäcktsresa
i mayaindianernas fotspår? Alla är vi olika,
men som tur är finns det resor för alla smaker.
Dags att bekänna färg, vilken restyp är du?
Text: kristofer kebbon

Illustration: sara kebbon

Mysmamman
Mysmamman sätter alltid familjen i första rummet och
lever efter devisen ”om barnen är glada, är jag glad”.
Familjesemestern är årets höjdpunkt och då får ingenting
gå snett. Alla orosmoment undanröjs i god tid och saker
som flygmat och transferbuss till hotellet är bokat och
klart långt i förväg. Bokar gärna All Inclusive.
Vår rekommendation
Tillhör du denna kategori är valet givet: du ska bo på
Sunwing Family Resort. Välj mellan 13 olika hotell
världen över. Alltid bekvämt, alltid barnvänligt.

Livsnjutaren
För livsnjutaren är bekvämlighet A och O.
Sängarna ska vara sköna, rummen snyggt
designade och vinlistan välkomponerad.
Barn är gulliga, men helst på avstånd. Så när
det vankas semester består resesällskapet av partnern eller kompisgänget. Föredrar spa framför gym,
men båda måste finnas.
Om nu andan skulle falla på…
Vår rekommendation
Ett säkert kort är Sunprime Hotels,
våra skräddarsydda hotell för dig som
reser utan barn. Är du en lyxlirare som
vill sätta extra guldkant på semestern,
kolla in TopSelection-hotellen.
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är du?
Cityslickern
Skyr stranden som pesten och ligger hundra
gånger hellre i en cool loungesoffa än i en sandig solstol, även om fart och fläkt är det som
lockar mest. Puls, party och prosecco är ingredienser som gärna får ingå i semestern, liksom
sightseeing, shopping och barhopping.
Vår rekommendation
Här råder ingen tvekan, du ska på en city
resa. En weekend i London eller en långhelg i New York funkar alltid. Den nyfikne provar bubblare som Lissabon eller
Istanbul.

Äventyraren
Här snackar vi rastlösa människor.
Äventyraren kommer i två skepnader: den aktive och den passive. Den aktive vill själv skapa
äventyret, till exempel genom
att åka på cykelsemester eller
ge sig ut på en bergsvandring.
Den passive föredrar att ta in upplevelser i
form av historia, kultur, natur eller sport – men
då helst som åskådare.
Vår rekommendation
Den aktive äventyraren kan med fördel satsa
på en skidresa till Alperna eller en golfresa till
solen. Den passive äventyraren skulle älska en
Nilenkryssning, eller varför inte åka och se en
Premier League-match i England?

Prispressaren
Mallis, Kanarieöarna, Thailand, Cypern… Pris
pressaren kan tänka sig att resa vart som helst,
bara priset är det rätta. Håller stenkoll på rabatter och extraerbjudanden och har Vings
sista minuten-sida som startsida i webbläsaren.
Vår rekommendation
Skapa en sista minuten-bevakning på Ving.
se! Du kan också prenumerera på Vings nyhetsbrev, gilla oss på Facebook och följa oss på
Twitter – allt för att inte missa ett enda erbjudande.
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NJUT mer

Växla hemma

Psst!

Det finns bättre saker att göra på semestern än att jaga växlingskontor eller
uttagsautomater. Se istället till att växla innan du åker så får du tid över till
saker du verkligen vill göra, till exempel slappa. Hos oss får du även hjälp att
räkna ut det belopp som passar just ditt resmål. För att hitta närmaste butik,
besök www.forex.se

Välkommen att köpa valuta avgiftsfritt på öppettider som passar dig.

För kanonbra
restips,
besök forex.
se/
reseekonomen

Nyhet!

Familjelyx
på Cypern

Lägenheterna på nedre våningen
har SwimOut, direkt poolaccess.

I sommar invigs en helt nybyggd del
på Vings populära familjehotell Sunwing Sandy Bay Beach på Cypern.
De nya sviterna präglas av en avspänd familjelyx och har ett oslagbart
läge vid Medelhavet.
Text: kristofer kebbon Foto: vings bildarkiv

Sunwing Sandy Bay Beach har länge varit Vings mest populära familjehotell på Cypern, och chanserna är goda att det
bli ännu mer populärt från och med i sommar. De tre nya
byggnaderna är nämligen riktigt flotta och har det bästa läget
på hela hotellområdet.

Här bor du i snyggt
designade sviter med ett
härligt ”outdoor livingroom”

Här bor du i snyggt designade sviter som präglas av en
avspänd familjelyx. Lägenheterna på nedre våningen har
direkt poolaccess, s.k. Swim Out, och ett härligt ”outdoor livingroom” som gör det lätt att umgås. På övervåningen finns
stora, härliga sviter med en vidunderlig havsutsikt, några av
dem med egen takterrass.
Den ständigt närvarande solen, det kristallklara vattnet och
de vita stränderna ingår som alltid i priset...

Resa hit
Prisexempel: 3.850:-/person, en vecka med avresa 5/4

från Arlanda.
Period: April–oktober (året om från Stockholm och Göte-

borg).
Ving flyger från: Stockholm, Köpenhamn, Göteborg,

Malmö, Örebro, Karlstad och Växjö.
Flygtid: Ca 4,5 timmar.

ving.se/sunwing
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storstads
46 vings värld nr 1/2013

new york

puls

Vad är det som gör en storstad?
Människorna, miljöerna, pulsen?
Eller kanske ögonblicken? Vi fångade
alla och samlade dem i vårt galleri.

Foto: Cecilia Westergård
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Foto: mats högberg

Barcelona

Det kan vara svårt
att förklara varför, men
vissa platser får en helt
enkelt att tappa andan.
Antonio Gaudís Park
Güell är en sådan plats.
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ving.se/city

Foto: per-olof lundgren

ving.se/city

Paris

Plötsligt händer det.
Ögonblicket där allt
liksom stannar till,
hänger i luften en sekund,
och sedan passerar.
En nästan obeskrivlig känsla
av här och nu.
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Foto: mats högberg

Rom
En sliten fasad, tvättlinor
uppspända mellan två
huskroppar, doften av
nybryggd espresso.
Det är de små detaljerna
som gör en miljö.
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Foto: Håkan sjölander

Istanbul

Vissa stadsvyer rymmer
så mycket information
att man slutar se detaljerna
och börjar se staden.
Och helheten är alltid större
än summan av delarna.

ving.se/city
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tävling!

Vinn en cityweekend
Sightseeing i New York, barhopping
i Berlin eller en romantisk middag
i Paris? Dela med dig av ditt bästa
citytips och vinn en resa till en av
alla spännande storstäder i Vings
cityprogram.
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En helt ovetenskaplig undersökning bland medarbetarna på
Vings värld visar att New York, Paris och Singapore tillhör de
mest populära städerna och att restaurangbesök samt foto
grafering av gatukonst är några av favoritsysselsättningarna
på weekendresan. Men nu vill vi veta vad du tycker! Vilken av
världens alla storstäder vill du helst resa till, och vad vill du
göra när du är där?
Svara på några enkla frågor och beskriv ditt bästa citytips
så är du med och tävlar om en cityresa värd 15.000:-.
Välj själv om du vill tipsa om något du själv har upplevt eller
beskriva den resa du drömmer om att göra.
För att delta i tävlingen, besök Ving.se/tavlingar. Och du –
vi vill ha ditt bidrag senast den 21 april 2013. Lycka till!

Östra Medelhavets

gastronomi
Text: kristofer kebbon Foto: pelle lundberg samt vings bildarkiv

Vägen till en lyckad semester går genom magen.
Det är något som kockarna på Sunprime Hotels
tagit fasta på. Här är allt anpassat för en vuxen
publik, med välkomponerade menyer som blandar vällagade klassiker med lokala specialiteter.
Får vi bjuda på några smakprov?

ving.se/seychellerna
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Turkiet

Sunprime Ocean Alanya Beach

Morotsyoghurt

Yoghurtlu Havuc Salatsi
Till 4 pers:
• 5 dl grovriven morot
• 3 msk olivolja
• 1,5 dl turkisk yoghurt
• 1 msk majonnäs
• 1–2 klyftor vitlök, finhackade
• 0,5 dl dill, hackad
• salt
Gör så här:
1. Hetta upp oljan i en kastrull och
svetta moroten mjuk. Ta av från
värmen och låt svalna lite.
2. Blanda moroten med övriga ing
redienser och smaka av med salt.
54 vings värld nr 1/2013

Nudlar på hemmavis

Turkiska äggnudlar

Ev Yapmis Eriste

Eriste-nudlar

Till 4 pers:
• 2–3 msk olivolja
• 1 gul lök, finhackad
• 2 tomater, urkärnade och
finhackade
• 400 g egengjorda eriste-nudlar
(Se recept här intill.
Alternativt bruten spaghetti.)
• vatten
• salt
• svartpeppar
• 1 bit lagrad ost, riven

• 5 ägg

Gör så här:
1. Hetta upp olivoljan i en panna
och och svetta lök och tomat i
några minuter.
2. Koka nudlarna i saltat vatten.
Slå av vattnet och blanda nudlar
na med tomat, lök och ev. lite av
kokvattnet.
3. Vänd runt, smaka av och lägg
upp på tallrikar.
4. Toppa med lite riven ost och
peppar.

• 5 dl mjölk
• 1 tsk salt
• 1 kg vetemjöl
• 2,5 dl majsmjöl
Gör så här:
1. Vispa ihop ägg, mjölk och salt.
2. Blanda mjölsorterna i en stor
bunke och gör en grop i mitten
av mjölet.
3. Slå äggblandningen i gropen
och blanda ihop till en fast deg
som inte klibbar. Tillsätt ev. lite
extra mjöl.
4. Dela upp degen i 5–6 lika
stora bitar. Täck med en hand
duk och låt vila i 30 minuter.
5. Mjöla en yta och kavla ut varje
degbit till en rundel, ca 2–3 mm
tjock. Lägg på en bricka och låt
vila i rumstemperatur, ej över
täckt, i 4–5 timmar.
6. Skär varje rundel i 3–4 cm
långa strimlor och strimla dem
därefter i tändstickstjocka
strimlor.
Alt 1: Koka upp saltat vatten, sjud
nudlarna i 3-4 minuter och slå
sen av vatten och ät.
Alt 2: Lägg ut strimlorna på
brickor igen och torka i 1–2
dagar till i rumstemperatur om
du inte ska tillaga dem direkt.
Paketera i påsar eller burkar tills
du ska använda dem.

Kemal Ünal, 38, är che
fskock på Sunprime
Ocean Alanya Beach i
Alanya, Turkiet.
Han har arbetat i företa
get i 20 år.

D

et turkiska köket är mycket mer än kebab. Fak
tum är att det ofta kallas för världens tredje bästa
kök, efter det franska och det kinesiska. Hur man
kommit fram till den rangordningen är oklart, men en
sak är säker: ett bättre ställe att avnjuta den på än Sun
prime Ocean Alanya Beach är svårt att hitta.

Hotellet ligger direkt på en av Turkiets finaste stränder,
Kleopatrastranden. Från restaurangen har man en fan
tastisk utsikt över Alanyaklippan och Medelhavet. Köket
stoltserar med mat som kittlar vuxna läckergommar,
utvalda bra viner och en serveringspersonal som vet hur
de ska få dig att känna dig bortskämd. Prova själv, du
lär inte bli besviken.

ving.se/sunprime
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Cypern
Sunprime Ayia Napa suites

V

årt första Sunprime på Cypern gjorde
entré med dunder och brak sommaren
2012. Sällan har ett nyöppnat hotell fått
så höga betyg av sina gäster – 4,8. Hotellet blev
till och med utsett till ett av Vings 10 bästa hotell
2012 – redan under sin premiärsäsong.

En starkt bidragande orsak till succén är tvek
löst den fantastiska restaurangen. För precis
som alltid på Sunprime har det lagts extra krut
på matupplevelsen. Här är inredningen elegant,
atmosfären avspänd och maten vällagad. Men det
är förstås ingen slump, ägaren driver även flera av
Ayia Napas bästa restauranger.
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chefskock på
iou, 44, har varit
Demetris Georg
rn sedan hotellet
pa Suites på Cype
Sunprime Ayia Na
12.
öppnade i april 20

Friterade cypriotiska köttbullar

keftedes
Till 4 pers:
• 250 g potatis, skalad
• 500 g fläskfärs
• 1 ägg
• en halv gul lök, finhackad
• 0,5 dl persilja, finhackad
• 1 msk mynta, finhackad
• 1,5 dl ströbröd
• 1 tsk kanel, malen
• salt
• peppar
• rapsolja
Gör så här:
1. Riv potatisen och pressa
ut så mycket vätska som
möjligt.
2. Blanda potatisen med
fläskfärs, ägg, lök, örter,
ströbröd och kanel. Smaka av
med salt och peppar.
3. Hetta upp rikligt med
olja i en högkantad panna
alt. kastrull.
4. Rulla små köttbullar av
färsen och lägg ner dem i
oljan.
5. Stek köttbullarna i 3–4
minuter och lyft dem sen
ur oljan och låt rinna av lite
på hushållspapper innan de
serveras.

”Dessa läckra köttbullar
serveras traditionellt tillsammans
med andra kötträtter mot slutet
av meze-måltiden.”
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Kreta
Sunprime Platanias Beach

Alexandr
os Aplada
s, 34, är Foo
Beverage M
d&
anager på Su
nprime Plata
Beach på K
ni
reta. Han ha
r tidigare stud as
och arbetat
erat
i London och
är sedan 20
verksam på
03
Kreta.

S

unprime Platanias Beach är vårt första Sunprime i
Grekland. Hotellet ligger perfekt vid den populära
stranden i Platanias på Kreta, bara en kort prome
nad från Platanias lilla centrum. Området kring hotellet
är lugnt och stillsamt – som gjort för att du verkligen
ska få en skön semester.

Och det blir inte sämre när du slår dig ner vid ett bord
i hotellets restaurang, Prime Kitchen. Här är maten
utsökt, personalen kunnig och engagerad, och dessutom
finns ett litet lager av utvalda viner som passar perfekt
till maten.

Friterade bläckfiskringar

kalamares
Till 4 pers:
• 500 g bläckfisktuber, skivade
• 0,5 dl maizenamjöl
• 0,5 dl vetemjöl
• 1 tsk paprikapulver
• 1 tsk oregano
• 2 tsk salt
• 0,5 tsk svartpeppar, grovmalen
58 vings värld nr 1/2013

• 1 bit lagrad ost, riven
• olja att fritera i
• 0,5 tsk svartpeppar, grovmalen

Tillbehör:
• aioli
• citronklyftor

Gör så här:
1. Hetta upp oljan i en kastrull
eller fritös till ca 170°C.
2. Blanda mjöl, paprikapulver, ore
gano, salt och peppar i en bunke.
3. Ta ¼ del av bläckfiskringarna
och vänd i mjölblandningen.
Lyft över i ett durkslag och skaka

bort överbliven mjölblandning.
4. Lägg ner bläckfiskringarna i
den varma oljan och fritera i ca
3–4 minuter. Lyft upp och låt
rinna av på hushållspapper.
5. Gör om med resterande
bläckfisk och servera med aioli och
citronklyftor.

ving.se/sunprime

Från östra Medelhavet
Meze

Potatiskakor

Aubergineröra

Fetafyllda filodegscigarrer

Patates Mucveri

Baba ganoush

Sigara Boregi

Till 4 pers:
• 3–4 mellanstora potatisar, skalade
• 1 gul lök, skalad
• 1 ägg
• 1 dl vetemjöl
• 0,5 tsk bakpulver
• 2 msk persilja, finhackad
• 1 msk mynta, finhackad
• salt
• peppar
• olja att steka i

Till 4 pers:
• 2 auberginer
• 3–4 msk olivolja
• 4–5 klyftor vitlök, finhackade
• 3 msk turkisk youghurt
• 1 dl tahini
• en halv citron, pressad
• 1 tsk salt
• valnötter, hackade
• mynta, persilja, dillkvistar

Till 4 pers:
• en halv rulle filodeg
• 200 g fetaost, tunnskivad
• 1 knippe dill
• olja att steka i

Gör så här:
1. Riv potatis och lök på den grova delen på
rivjärnet.
2. Blanda med ägg, mjöl, bakpulver och örter.
Smaka av med salt och peppar.
3. Hetta upp en panna med olja och stek mat
skedsstora potatiskakor på båda sidorna tills
de är gyllenbruna.

Vings mat

Gör så här:
1. Sätt på ugnen med grillelement på 225°C.
2. Lägg auberginer på en plåt och sätt in i
ugnen, vänd på dem då och då. När dom
blivit mjuka ta ut och låt dem svalna.
3. Skala auberginerna och mixa dem.
4. Hetta upp en panna med olja och stek
aubergineröran på medelhög värme i 4–5
minuter under omrörning. Lyft av från värme
och låt svalna lite.
5. Blanda aubergine med vitlök, yoghurt,
tahini och citron. Smaka av med salt.
6. Lägg upp i skål och toppa med lite olja,
valnötter och några kvistar örter.

Gör så här:
1. Dela filodegsarken på hälften och lägg på
varandra.
2. Dela återigen på diagonalen och lägg dem
på varandra igen. Täck med en handduk så de
inte torkar.
3. Lägg ut 2 delade ark på varandra med den
bredare delen mot dig. Placera lite fetaost och
dillkvistar på den breda delen. Vik in sidorna
och rulla ihop till små rullar, ca 10 cm breda,
försegla rullarna med att stryka på lite vatten.
Upprepa tills degen eller osten är slut.
4. Hetta upp olja i en kastrull, panna eller
fritös och stek rullarna gyllenbruna.
Låt rinna av lite på hushållspapper och
servera direkt.

Ladda ner vår prisbelönta app för surfplattor! Här bjuder vi på några
av de bästa recepten från våra hotell i Thailand, Spanien och Grekland.
Du hittar den på iTunes AppStore och Google Play.
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Vad händer egentligen bakom kulisserna ombord
på Thomas Cook Airlines Scandinavia och hur ser
kabinbesättningens vardag ut? Vings värld skickade
iväg sin flygande reporter, tillika Vings informatör,
Anna Hagberg för en dags praktik tur och retur
Las Palmas, Gran Canaria.
Text: anna hagberg Foto: anna hagberg och vings bildarkiv

Tur Las
retur
Palmas
och

Klockan är strax efter tre på morgonen
när väckarklockan ringer. Jag undrar
med ens vad jag gett mig in på och
ifrågasätter min glamorösa föreställning
om det mytomspunna flygvärdinne
yrket. Nyvaket hoppar jag sedan in
i taxin och beger mig mot Arlanda.
Snabbt infinner sig den där pirriga
känslan av att vara på väg och jag glöm
mer genast bort allt var trötthet heter.
Terminal 5 på Arlanda sjuder som van

ligt av liv och förhoppningar. En trappa
ner vid Sky City har Vings flygbolag
Thomas Cook Airlines Scandinavia sitt
kontor och det är också här kabinbe
sättningen samlas inför varje flygning.
Flygvärdinnan Lena Strandberg Nilsson
är först på plats och välkomnar med
ett vänligt leende. En efter en anlän
der sedan de 12 kollegorna och de två
piloterna. Stämningen är på topp och
överallt syns idel glada ansikten. Dagens
besättning är rutinerade och många
60 vings värld nr 1/2013

har flugit i över 30 år. Någon brist på
erfarenhet är det knappast tal om och
för många har resandet och livet ombord
blivit en livsstil.
Klockan har hunnit slå 06.30 och det
har blivit hög tid för briefingmöte. Ka
binchef Kenneth Björnsson informerar
om diverse detaljer och fördelar de olika
positionerna ombord innan det är dags
att bege sig mot planet. Vid gaten väntar
över 400 ivriga passagerare, men innan
de kan gå ombord är det mycket som ska
förberedas. Förbeställda varor ska delas
ut, säkerhetsutrustning kontrolleras, ca
teringvagnar rullas på och mat och dryck
stämmas av mot passagerarlistorna.
Öppenhjärtligt välkomnas sedan

passagerarna ombord och kabinbesätt
ningen lyckas med den svåra konsten
att vara roliga, personliga och ödmjuka
utan att det för den sakens skull känns
krystat. De flesta i kabinbesättningen
har flugit tur och retur Gran Canaria

över 1000 gånger vid det här laget. Många
passagerare är därför välbekanta och
ombord sker många kära återseenden.
I cockpit går piloterna Magnus
Andersson och David Pajus strukturerat
igenom sina checklistor. När flyg
ledartornet ger klartecken tar David ett
handfast grepp om spaken och gasar
sedan på i full hastiget. Att sitta med
i cockpit vid start är en mäktig upp
levelse och som så många gånger förr
förundras jag över det faktum att planet
verkligen kan lyfta.
Väl upp i luften sätts autopiloten på,
men för den sakens skull ligger piloterna
knappast på latsidan. Otaliga instrument
ska kontrolleras och protokoll fyllas i.
För en amatör ter sig kontrollpanelen
otroligt komplicerad och att någon i
överhuvudtaget kan tyda den är för mig
en obegriplig gåta, men piloterna tar det
hela med ro.
– Vem som helst kan lära sig det här

Stämningen är på topp ombord. Katarina
Abrahamsson står för ett av dagens
många skratt.

e
Varje år serveras över 2 miljoner måltider ombord. Flygvärdinnan Madelein
Engholm och hennes kollegor ser till att passagerarna får bästa möjliga
service under flygresan.

Att vara positiv, flexibel, social, serviceminded
och tålmodig är a och o i det här yrket, säger
steward Johnny Holmberg och flygvärdinnan
Lena Strandberg Nilsson.

Det visste
du inte!
Pilot Magnus Andersson.

Thomas Cook Airlines
Scandinavia

Briefingmöte med kabinchef Kenneth
Björnsso.

inom några månader, men för att kunna
jobba som pilot krävs det att man är
stresstålig, noggrann och duktig på att
fokusera. Vi övervakar hela tiden varan
dra för att säkerställa att inga misstag
begås, berättar pilot Magnus Andersson.
I köken är det trångt och stressigt. Jag

känner mig minst sagt klumpig där jag
trängs bland serveringsvagnar, taxfree
varor och källsorteringskärl, men inser
ganska snabbt att det gäller att gilla
läget. Alla vet sin plats och efter ett tag
känner även jag mig tillfreds med de
trånga utrymmena. Imponerat beskådar
jag hur stewarden koordinerat sätter på
ugnarna och preparerar dryck- och ser
veringsvagnarna och i kabinen sprids en
ljuvlig doft av mat och nybakat bröd.
När mat och dryck serverats kan
kabinbesättningen ta en kort paus.
I köken berättas gamla anekdoter och
det märks att gänget trivs i varandras
sällskap.

...införde 2001, som första
europeiska flygbolag,
sortering av avfall ombord.
– Vi är som en stor familj och arbets
klimatet inkluderar både skratt och all
var, säger kabinchef Kenneth Björnsson.
Efter cirka sex timmar i luften landar

vi till slut på Las Palmas flygplats. För
kabinbesättningen väntar några dagars
vila innan de är dags för nya äventyr
och för den nya besättningen är det
bara att hugga in med sysslorna ombord
samtidigt som städpersonalen gör rent
i kabinen. Någon timme senare är allt
iordningställt och nästa gäng passage
rare kan så välkomnas ombord med en
bubblande entusiasm.
– Det gäller att bjuda på sig själv och
ha roligt ombord. Små enkla saker som
ett leende kan betyda så mycket, säger
flygvärdinnan Tina Landsmer.
Och tiden går snabbt när man har
roligt. Strax efter midnatt landar planet
på svensk mark igen. Trött, men nöjd
summerar jag min dag i luften med tre
ord. Fascination, glädje och stolthet.

…flyger årligen drygt 1,1 miljoner
skandinaver till semesterresmål runt
om i världen och hem igen.
...har över 900 olika varunummer
i sitt taxfree-utbud. Svenskarnas
godisfavorit är salta lakritspastiller.
…flyger cirka 1.000 gånger
runt jorden per år.
…gör närmare 6.000 flygningar
á cirka 50. 000 flygtimmar per år.
…har över 1.200 anställda.
…serverar årligen över 2 miljoner
måltider ombord per år samt gör
av med cirka 100.000 citroner.
…arbetar med att digitalisera
alla handböcker ombord för att
på så sätt reducera tusentals liter
bränsle och minska koldioxid
utsläppen.
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© Disney

Blogga
dig till
På Disneyland© Paris träffar du alla figurer
som du lärt känna genom åren. Du ser
knasiga Långben, mysiga björnen Baloo och
onda Kapten Krok. Nu kan du, med hjälp av
din blogg, vinna en resa till Disneyland© Paris
tillsammans med din familj i april.
För att delta skriver du ett eller flera blogginlägg på din blogg om
att resa med Ving till Disneyland© Paris samt länkar till Ving.se.
I vinsten ingår även att du skriver ett resereportage till Vings
värld. Läs allt om hur tävlingen går till på Ving.se/tavlingar.
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Just nu!

Fri helpension på
Disneyland© Paris
Succén från förra året är tillbaka.
Boka din Disneyland-resa senast
den 16 februari så bjuder vi på fri
helpension till hela familjen.
Erbjudandet gäller resor ända
fram till den 7 november 2013,
med undantag för ankomster under
perioderna 10–16 februari och 21–30
mars.

ving.se/disneyland

1
2
3
4

48%
Det händer mycket på
våra hotell och resmål världen
över. Det här är lite av vad som
är på gång i Vings värld just nu.

5

40,7%
27,9%
27,1%
24,2%

6
7

hos ving

22,2%

ALANYA | ALINGSÅS | CALA BONA | GAZIPASA 11,1%
| JAMAICA | KRETA | RHODOS | SIDE

8

10,6%

9

8,7%
Lollo & Bernie-prylar
för de minsta

10

Nonstop-charter
till Jamaica

delvis rökfritt
ökning tillåten
rskilda platser
”Sun is shining, the weather is
vore bäst.

absolut inte!

aktuellt

sweet”, sjöng Bob Marley för en
massa år sedan. Och nu kan du
själv upptäcka det härliga vädret
23,2%
i reggaens förlovade land. I vinter
utökar vi nämligen vår satsning
på Jamaica genom att lansera
charterresor
5,6%med nonstop-flyg
till denna sanslöst vackra ö i
Karibien. Det ryktas om att Lollo
& Bernie kommer. Kommer du?

71,1%

6,1%

Alla barn som någon gång semestrat med de kramgoa maskotarna
Lollo & Bernie har fått vänner
för livet. Så varför inte ta med
vännerna hem? Under våren
lanserar vi ”Lollo & Bernie baby
collection”, med roliga och
användbara prylar för de allra
minsta. Välj bland populära
babyprodukter som skallror,
pipmuggar och snuttefiltar.
Självklart finns även gamla
Ja, Definitivt!
favoriter som armpuffar, vattenflaskor och pysselkit fortfarande
att köpa. Du hittar allt på våra
Sunwing Family Resorts eller
i vår webbshop, Ving.se/shop.

Psst…
Vi har lite kul saker på
gång med Mojje! Håll utkik…

Deckarvandra
på Sunwing
Susanne MacFie är författaren
bakom de populära böckerna om
Måns och Moa i Hemliga klubben.
Sedan ett par år finns det deckarvandringar med Hemliga klubben
i författarens hemstad Alingsås,
och i sommar lanserar vi deckarvandringarna på sju av våra
Sunwing Family Resorts (i Turkiet,
Grekland, Cypern och på Mallorca).
En perfekt aktivitet för de lite större
barnen, från åtta år och uppåt.

Alanya
– nu ännu närmare
Slutrökt på Sunwing
Från och med sommaren 2013
är det rökfritt på Vings egna
familjehotell, Sunwing Family
Resorts. Hotellen har sedan länge
haft rökfria lägenheter och nu tar
vi nästa steg och inför rökzoner
på hotellområdet. Utanför dessa
är hotellen helt rökfria. Detta
gäller både i lägenheterna och
på balkonger och terrasser.

Du som varit i Alanya tidigare vet
att det är ett fantastiskt resmål.
Den enda nackdelen har varit den
långa transfersträckan på 2-3
timmar mellan flygplatsen i Antalya
och Alanya. Men inte nu längre!
Från och med i sommar kan du
som reser från Stockholm eller
Göteborg välja att flyga till flygplatsen Gazipasa i stället, vilket
gör att transfertiden kortas ner
till cirka 40 minuter.

Bye bye, scampi!
Av miljöhänsyn har nu alla Sunwing
Family Resorts slutat att servera
odlade jätteräkor på hotellens
restauranger. De låter dock hälsa att
de har mycket annat gott på menyn.
vings värld nr 1/2013
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SKA NI UT OCH RESA?

SE/TWI/0005/12,52012

McBride

Tänk på att skydda dig och familjen mot hepatit A och B
Hepatit A och B är allvarliga leverinfektioner som förekommer i stora delar av världen. 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 kontakta din vaccinations- eller vårdcentral eller titta in på Vaccinportalen.se

Tel 08-638 93 00

Ref: 1) www.who.int
Informationen är förhandsgranskad och godkänd.

Min lediga dag
Om man har semester som jobb, vad gör man då när
man är ledig? Tomas, Karolina och Leif jobbar alla
med att ge Vings gäster de bästa veckorna på året.
Men vad gör de själva på sin lediga dag?
Tomas Waling

Leif Niemi

Karolina Jörnsby

Ålder: 26
Gör: Destination

Ålder: 36
Gör: Destination

Manager i Antalya,
Turkiet
Bor: Side

Manager på
Gran Canaria.
Bor: San Agustín

Ålder: 42
Gör: Ekonom på Kreta
Bor: Rethymnon
Antal säsonger
utomlands: 24

Antal säsonger utomlands: 10

Antal säsonger utomlands: 26

På morgonen åker jag till en liten by
som ligger bakom staden Manavgat
där jag äter en turkisk ”byfrukost”. Allt
man äter odlas och produceras lokalt
så råvarorna är av toppkvalitet, men till
ett skrattretande lågt pris. Man sitter i
en trädgård och äter tillsammans med
lokalbefolkningen, som gärna kommer
hit med familjen på helgen. Efter det så
åker jag förbi barberaren i Manavgat
och tar en turkisk rakning innan jag åker
hem och lägger mig vid poolen ett tag.
På eftermiddagen åker jag till något
av våra fina hotell för att gå på hamam.
Dagen avslutas på den italienska restaurangen La Sera som ligger på Side
Resort. Där finns Sides bästa pasta. Är
jag inte trött efter det åker jag in till
Manavgat och tar en kaffe på ett lokalt
café längs Manavgatfloden.

Jag går upp samtidigt med solen, tidigt
på morgonen, och börjar min lediga dag
med en härligt lång morgonpromenad
utefter strandpromenaden från San
Agustín bort mot Playa del Inglés. Sen
viker jag av, tar av mig skorna och promenerar barfota längs med sanddynerna
bort mot Meloneras. Nu behövs en
efterlängtad kaffe på något trevligt café.
Är det sommar lägger jag mig en stund
på stranden, annars tar jag mig till den
gamla stadsdelen Vegueta i Las Palmas
för att ränna runt i butikerna utefter den
underbara gågatan Tirana.
I januari och februari hoppar jag över
shoppingen och tar mig upp i bergen och
bara kör runt och njuter av de vackra
mandelträden som är i full blom. Är det
söndag passerar jag gärna marknaden
i San Mateo och köper med mig färska
grönsaker och en massa frukt. Jag avslutar dagen med en middag i Puerto de
Mogan, den lilla charmerande fiskebyn.

Turkisk byfrukost i
Manavgat.

Mandelträden på Gran
Canaria står
i full blom i januari
och februari.

Efter att ha bott ett antal år på samma
ställe så har man en massa små
smultronställen man återvänder till.
På sommaren blir det mest olika stränder och på vintern blir det långa promenader i naturen, som gärna avslutas
på en härlig bytaverna. Min absoluta
favoritstrand är Lingres som ligger på
sydsidan av Kreta, cirka 1,5 timme från
Rethymnon. När man kommer hit bör
man dock vara väl utrustad med solskydd, stranden erbjuder ingen skugga
och det finns varken parasoller eller
solsängar. Vi brukar åka hit på förmiddagen och stanna till sen eftermiddag.
Åker man en vanlig veckodag så finns
chansen att ha hela stranden för sig
själv. Här finns även en liten familje
taverna som serverar hemlagad grekisk
husmanskost, och dessutom har fem
rum för uthyrning.

Bytaverna på Kreta.
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Bo bättre

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 hotell
koncept 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.
Läs mer på Ving.se/hotell
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Hotell för barnfamiljer

Hotell för vuxna

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-fitnessklasser.

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.

Family Garden – noggrant utvalda familjehotell
Family Garden är bra, barnvänliga hotell som kan
skilja sig åt sinsemellan, men som alltid har en sak
gemensam: här får hela familjen en riktigt skön
semester. Hotellen har fina poolområden, bra mat,
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.

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.

Family Comfort – prisvärt och barnvänligt
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.

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.

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

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.
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Sunwing Family Resorts

thailand
Sunwing Kamala Beach
r

Barnens
13 underverk
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.
På Sunwing har vi 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

Alltid på Sunwing
• 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

thailand
Sunwing Bangtao Beach
r

egypten
Sunwing Waterworld Makadi Beach
r

Läs mer på Ving.se/sunwing
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turkiet
Sunwing Side West Beach
r

cypern
Sunwing Sandy Bay Beach
r

mallorca
Sunwing Cala Bona Beach
r

turkiet
Sunwing Side East Beach
r

kreta
Sunwing Makrigialos Beach
f

kreta
Ocean Beach Club Makrigialos
r

rhodos
Sunwing Kallithea Beach
f

gran canaria
Sunwing Arguineguín
r

mallorca
Sunwing Alcudia Beach
r

teneriffa
Sunwing Fañabé Beach
r
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turkiet
Sunprime Dogan Side Beach
f

Sunprime Hotels

Skräddarsytt
för vuxna
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.
Här får du god service, designade rum, härliga pooler,
högklassig mat, goda viner, gym, spabehandlingar och
en alldeles särskilt rofylld semesterkänsla.
Res med din partner, bästa vän eller arbetskamraterna och njut av en vuxenvärld med sol, god mat och
elegant boende.

Alltid på Sunprime
• 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

teneriffa
Sunprime Coral Suites
r

Nyhet!

rhodos
Sunprime Miramare West Coast Beach
r

Läs mer på Ving.se/sunprime
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turkiet
Sunprime Ocean Alanya Beach
r

turkiet
Sunprime Torba Beach
r

cypern
Sunprime Ayia Napa Suites
f

kreta
Sunprime Platanias Beach
f
gran canaria
Sunprime Atlantic View
r

gran canaria
Sunprime Riviera Beach
f
mallorca
Sunprime Palma Beach
f

Nyhet!

mallorca
Sunprime Waterfront
Palma Beach
r

mallorca • Sunwing
Alcudia
thailand
Ett riktigt Sunprime
familjeparadis
medBeach
perfekt
Kamala
läge precis vid den breda, r
långgrunda
och milslånga Alcudia-stranden.
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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

Endast flyg

cityresor

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

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.

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.
Och du behöver aldrig oroa dig för askmoln eller flygbolagskonkurser, hos
oss gäller paketreselagen och vi tar hand om dig om något händer.

disneyland© paris

fotbollsresor

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

Vill du uppleva världens bästa
fotboll, bara två timmar från
Sverige? Ving har prisvärda
fotbollspaket till engelska
Premier League.

golfresor

skidresor

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

I samarbete med Langley erbjuder vi resor till Alpernas mest
efterfrågade skidorter, med bra
boende och alpinvärdar.

kombinationsresor

rundresor

kryssningar

Vings rundresor tar dig med
på äventyr utöver det vanliga.
Ett enkelt sätt att uppleva det
svårtillgängliga.

En kryssning är ett prisvärt, bekvämt och omväxlande sätt att
se världen. Vi har kryssningar för
alla smaker och plånböcker.

bröllopsresor

Har du svårt att välja mellan
strandliv och storstadspuls?
Vill du hinna med en rundresa
på semestern? Kolla in våra
kombinationsresor.

långsemester

konferensresor

gruppresor

Vill du vara borta hela vintern?
4, 8, 10 eller kanske 20 veckor?
Ving har marknadens största
utbud av långsemestrar.
72
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Inte dyrare – bara roligare!
Ving är Skandinaviens mest
erfarna arrangör av grupp- och
konferensresor utomlands.

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

Vill du gifta dig på en strand i
Karibien eller resa på smekmånad till paradiset? Vi har de mest
romantiska resmålen.

klasssresor
Ving har stor erfarenhet av skolresor och kan erbjuda resmål,
hotell och aktiviteter som passar
perfekt för klassresan.

alltid hos ving

Alla resmål i Vings värld
Aruba
Bulgarien
Albena, Balchik, Golden
Sands, Ravda, Nessebar,
Sunny Beach
curaçao
Cypern
Ayia Napa, Fig Tree Bay,
Larnaca, Limassol
Dominikanska
republiken
Bayahibe, Punta Cana
Egypten
El Gouna, Hurghada,
Luxor, Makadi, Marsa
Alam, Nilenkryssning, Port
Ghalib, Sharm el Sheikh,
Soma Bay
Förenade
Arabemiraten
Dubai City,
Jumeira Beach
Gambia
Grekland
Kalymnos
Kantouni
Mirties
Massouri
Kos
Kardamena, Kos stad
Kreta
Aghios Nikolaos, Agia
Marina, Balí, Chania stad,
Gerani, Hersonissos, Kato
Daratso, Kolimbari, Makrigialos, Maleme, Platanias,
Rethymnon
Lefkas

Agios Nikitas, Nidri
Lesbos
Anaxos, Eftalou, Molivos,
Petra, Plomari
Paleros
Parga
Rhodos
Afandou, Faliraki, Kallithea, Kiotari, Kolymbia,
Lardos, Lindos, Pefkos,
Rhodos stad
Skiathos
Skopelos
Tilos
Telendos
Indien
Norra Goa, Panaji,
Södra Goa

Kuba
Havanna, Varadero
Malaysia
Maldiverna
Helengeli, Herathera,
Hulhule, Komandoo,
Kuredo
Malta
Sliema, St. Julians,
St Pauls Bay
Marocko
Agadir, Marrakech
Mauritius

Indonesien
Bali
Candidasa, Kuta Beach,
Lovina, Nusa Dua, Sanur,
Ubud

Mexiko
Cancun, Playa del
Carmen, Tulum,
Akumal, Isla Mujeres
Puerto Morelos
Portugal
Cascais, Estoril,
Costa da Caparica,
Lissabon, Sesimbra
Madeira
Funchal, Prazeres,
Santo do Serra

Italien
Positano, Sorrento
jamaica
Montego Bay, Negril,
Runaway Bay
kap verde
Santa Maria

seychellerna
La Digue, Mahe, Praslin,
Denis Island

Kenya
Mombasa, Nairobi
Safariturer
Kroatien
Baska Voda, Brela,
Gradac, Hvar/Jelsa, Hvar
stad, Makarska rivieran,
Split

Spanien
Costa del Sol
Benalmadena, Marbella,
Torremolinos
Fuerteventura
Corralejo, Jandía
Gran Canaria
Amadores, Arguineguín,
Las Palmas, Maspalomas,

Playa del Cura, Playa del
Inglés, Playa Meloneras,
Puerto de Mogan, Puerto
Rico, San Agustín
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, Ca’n Picafort,
Deiá, Illetas, Palma
Nova/Magaluf, Palma
stad, Playa de Palma,
Port de Andratx, Puerto
Pollensa, Puerto de Sóller,
Santa Ponsa, Valdemossa
Sri Lanka
Bentota, Beruwela, Galle,
Hikkaduwa, Negombo
st martin
Sydafrika
Garden Route, Johannesburg, Kapstaden, Port
Elizabeth, Winelands

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
Tunisien
Hammamet, Port el Kantaoui, Sousse
Turkiet
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
Vietnam
Hanoi, Nha Trang, Phan
Thiet, Phu Quoc Island,
Saigon

Tanzania
Zanzibar
Thailand
Phuket
Bangtao Bay, Kamala,
Karon, Kata, Khao Lak,
Nai Yang Beach, Patong,
Surin

Cityresor

Golfresor

Skidresor

Amsterdam, Aten, Barcelona, Berlin,
Bryssel, Budapest, Cannes, Dublin,
Edinburgh, Florens, Glasgow, Istanbul,
Köpenhamn, Lissabon, London,
Madrid, Malta, Milano, New York, Nice,
Oporto, Paris/Disneyland Resort Paris,
Palma stad, Prag, Reykjavik, Riga, Rom,
Tallinn, Venedig och Wien.

Dominiska republiken, Costa del Sol,
Egypten, Gran Canaria, Kreta, Kuba,
Mallorca, Mauritius, Mexiko, Portugal, Teneriffa, Thailand, Tunisien och
Turkiet.

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.

Läs mer om våra resmål på Ving.se
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Snabbaste vägen
till solen
1. Borlänge
Vinter 2012/2013
Gran Canaria
Sommar 2013:
Mallorca, Rhodos,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2013/2014*:
Gran Canaria
2. Göteborg
Vinter 2012/2013:
Aruba, Fuerteventura,
Egypten (Hurghada, Marsa
Alam, Sharm el Sheikh), Mexiko
(Cancún), Gran Canaria, Teneriffa, Thailand (Krabi, Phuket)
Sommar 2013:
Bulgarien, Cypern, Turkiet
(Alanya, Antalya, Bodrum,
Marmaris), Gran Canaria,
Kreta, Kroatien, Mallorca,
Parga, Rhodos
Vinter 2013/2014*:
Fuerteventura,
Egypten (Hurghada, Sharm
el Sheikh), Mexiko (Cancún),
Gran Canaria, Punta Cana
(Dom. rep.), Teneriffa,
Thailand (Phuket)
3. Jönköping
Vinter 2012/2013:
Gran Canaria
Sommar 2013:
Mallorca, Rhodos,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2013/2014*:
Gran Canaria, Mexiko (Cancún)
4. Kalmar
Vinter 2012/2013:
Gran Canaria, Teneriffa
Sommar 2013:
Mallorca, Turkiet (Antalya)
Vinter 2013/2014*:
Gran Canaria
5. Karlstad
Vinter 2012/2013:
Gran Canaria, Teneriffa
Sommar 2013:
Cypern, Mallorca,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2013/2014*:
Gran Canaria,
Egypten (Hurghada)

Visste du att det går att flyga direktcharter med Ving från 15 olika flygplatser i
Sverige, och dessutom från Köpenhamn?

6. Köpenhamn
Vinter 2012/2013:
Egypten (Hurghada, Sharm el
Sheikh), Fuerteventura, Gran
Canaria, Madeira, Mexiko
(Cancún), Punta Cana (Dom.
rep.), Teneriffa, Thailand
(Phuket)
Sommar 2013:
Bulgarien, Cypern, Gran
Canaria, Egypten (Hurghada),
Kos, Kreta, Madeira, Mallorca,
Parga, Rhodos, Skiathos,
Teneriffa, Tunisien, Turkiet
(Alanya, Antalya, Bodrum,
Marmaris)
Vinter 2013/2014*:
Aruba, Egypten (Hurghada,
Sharm el Sheikh), Fuerteventura,
Gran Canaria, Mexiko (Cancún),
Dom. Rep. (Punta Cana),
Teneriffa, Thailand (Phuket)

10. Stockholm
Vinter 2012/2013:
Aruba, Fuerteventura, Gambia, Gran Canaria, Egypten
(Hurghada, Marsa Alam), Kap
Verde, Kuba, Madeira, Mexiko
(Cancún), Dom. rep, (Punta
Cana), Saigon, Thailand (Krabi,
Phuket), Teneriffa
Sommar 2013:
Bulgarien, Cypern, Egypten
(Hurghada), Gran Canaria,
Kreta, Kroatien, Mallorca, Malta,
Parga, Rhodos, Skiathos,
Teneriffa, Turkiet (Alanya, Antalya, Bodrum, Marmaris)
Vinter 2013/2014*:
Aruba, Fuerteventura, Gran
Canaria, Egypten (Hurghada),
Mexiko (Cancún),Thailand
(Phuket), Dom. rep, (Punta
Cana), Teneriffa

7. Luleå
Vinter 2012/2013:
Gran Canaria, Phuket
Sommar 2013:
Mallorca, Rhodos,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2013/2014*:
Gran Canaria, Mexiko (Cancún),
Thailand (Phuket)

11. Sundsvall
Vinter 2012/2013:
Gran Canaria
Sommar 2013:
Mallorca,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2013/2014*:
Gran Canaria

8. Malmö
Vinter 2012/2013:
Fuerteventura, Egypten (Hurghada), Gran Canaria, Teneriffa
Sommar 2013:
Cypern, Kreta, Kroatien, Mallorca, Rhodos, Turkiet (Antalya)
Vinter 2013/2014*:
Fuerteventura, Egypten (Hurghada), Gran Canaria, Teneriffa
9. Norrköping
Vinter 2012/2013:
Gran Canaria, Egypten
(Hurghada), Mexiko (Cancún),
Teneriffa
Sommar 2013:
Kroatien, Mallorca,
Rhodos, Turkiet (Antalya)
Vinter 2013/2014*:
Gran Canaria, Egypten
(Hurghada), Mexiko (Cancún),
Teneriffa

15. Örebro
Vinter 2012/2013:
Gran Canaria, Egypten
(Hurghada), Mexiko (Cancún),
Thailand (Phuket) Teneriffa
Sommar 2013:
Cypern, Mallorca, Rhodos,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2013/2014*:
Gran Canaria, Egypten
(Hurghada), Mexiko (Cancún),
Teneriffa
16. Östersund
Vinter 2012/2013:
Gran Canaria
Sommar 2013:
Mallorca

7
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12. Umeå
Vinter 2012/2013:
Gran Canaria
Sommar 2013:
Mallorca,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2013/2014*:
Gran Canaria,
Mexiko (Cancún)
13. Visby
Sommar 2013:
Mallorca,
Turkiet (Antalya)
14. Växjö
Vinter 2012/2013:
Gran Canaria, Egypten
(Hurghada), Teneriffa
2
Sommar 2013:
Cypern, Kroatien,
Mallorca, Turkiet (Antalya)
Vinter 2013/2014*:
Gran Canaria, Egypten
6
(Hurghada), Teneriffa

16
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1
5

10

15
9

13

3
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*Hela flygprogrammet är inte klart vid magasinets tryckning. Uppdaterad information finns på Ving.se.

Nästa nummer av Vings värld kommer i augusti.
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Reseförsäkring - res tryggt
och säkert året runt

Vår reseförsäkring har många trygga fördelar. Den skyddar både dig och din upplevelse. Den gäller för
alla dina resor under ett helt år, inte bara de resor du gör med Ving.
Andra sköna fördelar:
Ny resa om sjukdom eller skada förstör mer än
halva resan.

Ingen självrisk vid sjukdom, olycka eller om något
händer när du hyr bil.

Räkna ihop sjukdagar. Om fler i familjen blir sjuka
och sängliggande olika dagar, räknas allas sjukdagar
ihop. På så vis kan hela familjen få en helt ny resa.

Du är försäkrad oavsett om det är en skidvecka till
Åre, en weekend till New York eller en charterresa
till Egypten.
Köp din reseförsäkring när du bokar din resa hos Ving.

Nu heter vi ERV, tidigare Europeiska. Nytt namn men det mesta är ändå som vanligt. Vi arbetar
vidare för att fortsätta vara den främsta i Sverige på rese- och specialistförsäkringar.

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

