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New York

Mallorca

Kroatien

Vings värld
ansvarig utgivare

Claes Pellvik ”Mitt första reseminne är när jag trillade   
 i poolen på Sunwing i Alcudia. När jag idag  
 reser dit med mina egna barn uppskattar jag   
 att vi numera har poolvakter på Sunwing.”

redaktör

Annika Engstam ”Vi åkte över East River och promenerade   
 tillbaka mot Manhattan över Brooklyn Bridge.   
 Att se solen gå ner över New Yorks skyline  
 var en av mina häftigaste reseupplevelser.”

art director

Cecilia Westergård ”Ön Hvar i Kroatien är som ett mini-Cannes   
 med lyxyachts, sköna barer och lounger.  
 Maten var också över förväntan, jag har ett  
 av  mina starkaste matminnen därifrån.” 

huvudskribent

Kristofer Kebbon ”Mitt allra första dyk gjorde jag i Ayia Napa  
 på Cypern. Sen tog jag grundkursen och så   
 fortsättningskursen av bara farten. De två   
 veckorna spenderades mest under ytan.”

Layout/originaL

Carola Byström ”Gambia är det mest exotiska resmål jag  
 har besökt. Mest spännande var utfärderna,   
 inte minst besöket hemma hos en gambisk   
 familj där vi fick ta del av deras vardagsliv.”

originaL

Niklas Malmquist ”På en liten grannö till Bali blev min fru   
 och jag, som enda européer, inbjudna till   
 ett traditionellt indonesiskt bybröllop.   
 En otroligt spännande upplevelse!”

skribenter

Catharina Hådell, Johanna Blomberg, Ann Söderlund och  
Elisabeth Christensson

FotograFer

Eric Josjö, Pelle Lundberg, Joakim Borén, Åke E:son Lindman, 
Matina Tsogas, David Johansson, Sandy Haggart, Lennart  
Sjöberg, Fabian Björnstjerna samt bilder ur Vings bildarkiv.     

medarbetare
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Cypern

Gambia

Omslagsbild: Sunwing Resort Kallithea, Rhodos



Katalogen är död,  
länge leve katalogen!

Prenumeration

Gå in på Ving.se/prenumerera och anmäl dig. 

annonser

claes.pellvik@ving.se

adress

Ving Sverige AB
Rålambsvägen 17
105 20 Stockholm
08-555 130 00  

redaktionen

vingsvarld@ving.se   

vings hemsida

Ving.se

rePro

Thomas Cook Mediacenter

tryck

ActaPrint, Finland

1956 föddes Ving – eller Vingresor som vi hette på den tiden 
– i form av en bussresa till Italien. Två år senare kom den första riktiga 
Vingbroschyren, där vi marknadsförde ”viloresor” och ”rundresor” med 
flyg, tåg och buss. Broschyren banade vägen för alla de kataloger vi sett 
passera de senaste femtio åren: Vingkataloger, Club 33-kataloger, city-
kataloger, golfkataloger, alpinkataloger, kryssningskataloger… Det har  
blivit några stycken nu. 

Men åren går, almanackan visar 2010 och plötsligt känns det inte så mo-
dernt med en traditionell katalog längre. Ving.se har blivit den viktigaste 
källan till information, och dessutom den främsta bokningskanalen för 
de flesta av våra kunder. Och vårt miljöarbete har fått oss att dra ner på 
både antalet kataloger och upplagorna. Så vi började tänka om. 

Från och med i år har vår gamla katalog för-
svunnit och ersatts av en mindre hotellka-
talog och ett helt nytt inspirationsmagasin. 
Namnet är fortfarande Vings värld, men 
innehållet är betydligt mer inspirerande 
– tycker vi. Vad tycker du? Kolla in vår 
tävling på sidan 31 och gör din röst hörd. 
Förutom att vara med och påverka hur 
magasinet ska se ut framöver har du även 
chansen att vinna en drömresa. 

Välkommen till nya Vings värld!

Eivor AndErsson  
vd,  ving svErigE AB
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Upplev världen 
med oss. 

Reseskydd via hemförsäkring är bra, men 
täcker långt ifrån allt som kan hända när 
du och din familj är ute och reser. Kom-
plettera med vår Semesterförsäkring så 
får du ett heltäckande skydd på resan. 
Du får bland annat självrisken tillbaka, 
hjälp på plats, ersättning per dag eller en 
ny resa om oturen skulle vara framme.

Hjälp på 
plats

Ny resa
Ingen 
sjävrisk

För mer information kontakta din resesäljare eller Europeiska 
på 0770-456 900  eller gå in på www.europeiska.se

Att resa med barn är inte riktigt som 
att resa själv och en resa  är en stor  
investering för dig som resenär, både 
vad gäller pengar, tid och förvänt-
ningar.  

Johanna Snickars, Informatör 
Försäkrinsgbolaget Europeiska

Fråga till Europiska
Jag och min familj åker på semes-
ter till Thailand nästa år. 
Vi kommer att kombinera sol 
och bad i Phuket med ett besök 
i Bangkok. Det våra små tjejer 
längtar efter mest är att få rida på 
elefanter och snorkla bland alla 
färgglada fiskar. Nu undrar vi vad 
som händer om någon av oss blir 
sjuka under resan? Min ena dotter 
har dessutom lätt för att få öron-
inflammation och tjejernas magar 
är känsliga. Vi har även bokat och 
betalat en djungelutflykt. Räcker 
det med vår hemförsäkring eller 
bör vi komplettera med ytterli-
gare försäkring?

En undrande Eva

Svar: 
Hej Eva.
Jag rekommenderar Semesterför-
säkringen som kompletterar hem-
försäkringens reseskydd. 
Semesterförsäkringen täcker de 
vanligaste händelserna och mycket 
mer, helt utan självrisk. Om någon 
i familjen blir sjuk och syftet med 
resan förstörs, t.ex. öroninflam-
mation med ordination om bad-
förbud, så återbetalar vi den drab-
bade för förstörda dagar. Håller 
öroninflammationen i sig under 
mer än halva resan ersätter vi med 
en ny resa. Förstört syfte ersätts 
inte av hemförsäkringen, där 
krävs alltid sängläge. Semesterför-
säkringen ersätter även kostnader 
för läkarbesök, mediciner och 
förbetalda utflykter som ej kan 
nyttjas p.g.a. sjukdom. Om ni rå-
kar ut för någonting hjälper vi er 
direkt på plats via reseledare eller 
vårt servicekontor, Euro-Center, 
i Bangkok som har öppet dygnet 
runt. Trevlig resa!

Hälsningar Europeiska

Johanna Snickars, Informatör 
Försäkrinsgbolaget Europeiska



Kryssa i Medelhavet
Sugen på en annorlunda typ av 
semester? Prova en kryssning i 
Medelhavet! Idag finns det kryss-
ningar för alla åldrar och smaker, 
och allt fler familjer väljer att 
prova denna prisvärda och 
variationsrika semesterform. 
Ombord på de moderna farty-
gen finns nöjen för alla och ofta 
görs spännande strandhugg. 
Dessutom är barnrabatterna 
ofta mycket bra.  
Läs mer på www.globetrotter.se 

4good är ett nätverk som vill sprida 
lite solsken till alla tjejer mitt i livet. 

Och det tänker de göra – bokstavligen 
– den 24–27 april 2010, då de arrangerar årets  

skönaste tjejresa. Under parollen ”Solskensresan 
2010” anordnas en resa för alla tjejer som längtar 

efter bara-vara-tid, kompistid, shoppingtid och 
pyssla-om-dig-själv-tid. Med inspiratörer som  

Malin Berghagen, Ann Söderlund och  
Trine Grönlund i spetsen intar man Sunwing  

Resort & Spa Alcudia på Mallorca.  
Vill du hänga med? Gå in på  

Ving.se/erbjudanden/4good,   
läs mer och boka!

zlatan-effekten x 2
Sedan Zlatan Ibrahimovic började 

spela för FC Barcelona så har anta-
let sålda paketresor till Barcelona 

skjutit i höjden. Men visste du att 
man även kan uppleva världens 
bästa fotbollsliga på Teneriffa? 

Efter sju års väntan är nämligen 
öns stolthet, fotbollslaget 

Club Deportivo Tenerife, 
tillbaka i La Liga. Missa 

inte att se en match när 
du besöker Teneriffa. 

Biljetter bokar du hos 
Vingvärden och har 
du tur står Barca för 

motståndet.

I vår samarbetar Sunprime Resorts, Vings 
hotellkoncept för vuxna, med Gay Pride-
festivalen i Playa del Inglés. Festivalen är ett av 
de största Pride-evenemangen i Europa, och 
under perioden 1–15 maj arrangeras massor av 
evenemang på orten. Reser du ensam går det 
bra att få ett eget rum på Sunprime Atlantic 
View Suites & Spa – utan extra avgift!

Gay Pride  
MaspaloMas 2010

Ta med tjejgänget 
till Mallorca

Barnen Bor 
gratis på 
DisneylanD® 
paris
Vill du uppleva en magisk värld 
bara några timmar bort? Då är 
Disneyland® Paris något för 
dig! Här kan du uppleva allt 
från High School Musical till 
vilda västern-shower med 
cowboys, indianer och 
levande bufflar. Och så –  
förstås – Musse, Mimmi, Kalle 
och alla de andra vännerna från 
Disney. Fram till den 1 april 2010 bor barn under 12 år gratis, och 
har dessutom fritt inträde till parkerna. Resten av året gäller detsamma  
för barn under 7 år. Erbjudandet gäller ett barn per vuxen.

hit&dit
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Det finns en bild på mig  i mitt kornblå foto album. 
Jag har precis fyllt fyra år och är på fest. Jag har en 
tidstypisk 70-talsblåsa i senapsgult, brunt och moss- 
 grönt. Jag är kär och galen 

och ny förlovad med 
Alexander, 4, från 
Schweiz. Vi har öl-
kapsylsringar och 
falukorvs leenden. 
Solen skiner från 
klarblå himmel, ha-
vet ligger smaragd-

grönt och där kommer kyparen med en efterrätt värd en 
drottning av miniformat. Den här dagen skulle jag aldrig 
glömma. Inte ens för all glass i Grekland.

Det där är mitt första riktigt starka semesterminne, 
som har blivit så många fler. Men det där första på 
Sunwing Rhodos 1976, det bär jag med mig. Efteråt har 
jag varit tillbaka på Rhodos och Sunwing två gånger 
och haft det fantastiskt. Så det var med några bubblor 
i magen jag tog med mig mina fyra grabbar till Sunwing 
Resort Makrigialos på Kreta. Kunde vattnet vara lika 
azurblått? Atmosfären lika kärleksröd? Glassen lika 
bubbelrosa? Jo då, det gick alldeles utmärkt bra.

TexT: Ann Söderlund
FoTo: eric JoSJö

dAgbok Från FAmilJeSemeSTern

Ann 
Söderlund  

på Kreta

Amors pilar träffade rätt.





Torsdag – here I come
Plötsligt händer det! Och med två nya Nintendo 

DS i handväskan känns det som att inget kan gå fel 
på den här flygturen. Fel igen. ”Mamma, jag vill osså 

ha DS, buhu, annars följer inte jag med.” Treåringen 
har insett att livet är orättvist. ”Vi hittar säkert något li-

tet roligt på planet, gubben.” Flygresan tar fyra timmar 
och går som en dröm. Jag berättar små anekdoter om 

Grekland, ”Visste ni att Greklands nationalsång består av 
158 verser, men att man bara sjunger två?” 5-åringen tittar 

upp, ”Vad är nationalsång?”
Efter låååång transfer där bussen ringlar sig genom små 

samhällen där husen har turkosa dörrar och havet är oänd-
ligt vid horisonten är vi äntligen framme! 7-åringen är begeist-

rad. 5-åringen har redan tagit av sig kläderna (han har kuppat med  
Spiderman-badisar under shortsen), 3-åringen frågar om han kan få glass 
när Lollo & Bernie kommer guppande nerför trapporna. ”Titta mamma en 
björn!” 

Eftermiddagen tillbringas i, ovanpå och under vattnet i poolen. Pappa 
Nanok blåser luftmadrasser. När alla killarna har gjort 300 bomben och 
lika många kamikazedyk går vi bort till vår luftiga lägenhet. Utsikten från  
altanen är hopplöst underbar! Det här måste firas med ett glas kallt vitt vin 
och inhemska oliver. Hey, det är ju ändå semester. Jamas! 

På vägen upp till middagen dyker plötsligt ett helt spökgäng upp. Det är 
Spooky Night på MiniLand och jag får LOVA LOVA LOVA att Dante ska få 
vara läskigaste spöket nästa gång skeletten ska upp ur sina hålor. 

Bakom mina solglasögon  

kan jag va´ mig själv.

Så där ja, dags för dagens pooldrabbning.

Dante och tigervännerna i barnklubben.  
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Fredag – en livs levande björn
Vi äter frukost och Dante blir överlycklig, ”Björnen är här 
igen.” Frukosten glöms bort när man kan få en kram av en 
livs, nåja, levande björn! Ossian kastar i sig en macka och 
sticker iväg till storpoolen med sin nya kompis Linus.  
”Vänta du måste smörja in dig annars bränn…”

Ilon och Dante har gått iväg med pappa för att spana in 
spelrummet. Vad falls? Andra dagen på semestern och re-
dan barnfri. Nu kan jag inte skylla min soffpotatisinställ-
ning på att det är så ”svårt att få barnvakt”. Dricker en 
kopp kaffe på hotellverandan och bestämmer mig för att 
vattenjympa är lagom hardcore nivå. I nyinköpt lilarandig zebrabikini från 
hotellshopen känner jag mig två pinnhål upp från gummitarzan.

Hopp ner i poolen och cykla runt och stänk vatten och snurra runt arm i 
arm. Det här är ju bättre än ”Sällskapsresan”. Efter min sportiga debut äter 
jag en ljuvlig grekisk sallad nere vid Fino. Servitören tittar lite misstänksamt 
på mig när jag beställer ”extra fetacheese”. När salladen kommer in förstår 
jag varför. Det är ett litet grekiskt berg .

Efter lunchen tar vi en tur ner till stranden. Jag har lovat Ossian att vi ska 
hyra en trampbåt, ”Du får trampa mamma”. Men vågorna går så höga att 
den brunbrände båtuthyraren tycker att vi ska vänta. Jag som har fått  
hybris av vattenjympaframgången räds inget, minst av allt Medelhavets 
 vågor. Upp med alla kids på båten. Nanok och Dante fastnade i MiniLand, 
men istället har jag fått ett bonusbarn, norske Erland. Det råder lite förvir-
ring innan vi kommer iväg eftersom Ilon och Erland ser exakt likadana ut 
bakifrån. Ehh… vem av killarna var det jag smörjde in? Vi trampar och tram-

En puff för mamma och en för pappa.

”Jag kan simma, jag är inte rädd…”

”I nyinköpt lilarandig zebra
bikini från hotellshopen kän
ner jag mig två pinnhål upp 
från gummitarzan.

En kartläsare är bra att ha.
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par (eller det är mest jag som trampar), men driver bara in mot stenarna 
eller i sidled. När Erland ser lite röd ut på ryggen (jag smörjde bergis in Ilon 
två gånger) ser jag Nanok och Dante trampa backen ner mot stranden. 
”SOS” hojtar vi från båten och snart är båtmannen ute och bogserar oss in 
till stranden, ”I told you, didn’t I.”  
”Yes, you did.” 

Kvällen fortlöper utan några större incidenter. Barnen dansar benen  
av sig på minidiscot och jag och Nanok tar en paraplydrink och diggar till 
showen. 

Lördag – kast med liten vante
Efter frukosten tar vi med oss fotograf-Eric och åker på en liten lagom lång 
utflykt. Vi ringlar oss sakta men säkert upp på serpentinvägar som kantas 
av olivträd, vitkalkade hus och några får som är på rymmen. När vi öppnar 
bilfönstret slår doften av av av... ja, vad är det nu som doftar så gott? ”Kanel” 
slår Ilon fast. ”Bajs” tycker Dante. Men Nanok som är familjens doftexpert 
slår fast att det är ”oregano”. Underbart är det i alla fall.  

Det tar bara en kvart sen är vi framme i första byn, Pefki. Vi stannar och 
dricker kaffe och äter grekiska chokladkakor på en av stans två tavernor. 
Det känns så långt ifrån turistlivet som man någonsin kan komma. Gamla 
grekiska damer i hucklen. Farbröder som ser ut som bränd lera i ansiktet 
och ler stort med gles tandrad. En brödbit. Ett fat oliver. Turkosa dörrar 
och illrosa blommor i gamla plåtburkar. Ossian och Ilon spanar in kyrkan 
och gränderna, brödbilen tuffar in på torget –  men plötsligt händer något 

med den pittoreska stämningen. En gumma i mörkblå vadmalskjol står 
och fäktar med armarna och hojtar med blicken mot torgets andra res-
taurang. En gubbe som knappt kan stå ställer sig upp och fäkthojtar tillba-
ka. Det är pensionärsgängbråk på torget och jag skulle ge en miljon för att 
veta vad det handlar om. 

Det är varmt och Ilon är uttråkad, ”Jag vill tillbaka till hotellet mamma”. 
Nanok och Ilon tar ena bilen tillbaka till lugnet på Sunwing. Jag, fotograf-
Eric och dom två återstående barnen åker till Aghios Stefanos. Där ham-
nar vi på en litet hak där en tysktalande dam (hon tänker inte gå med på att 
vi kommer från något annan land än Schweiz) serverar årets tzatziki, hem-
gjorda pommes frites och en gudomlig linssoppa, allt medan kroggäster-
na leker ”kast med liten Vante” med Dante som kiknar av skratt.

På kvällen äter jag och Nanok en liten romantisk middag på Fino. Kidsen 
kollar film inne hos grannarna och vi äter stora, möra köttbitar och chok-
ladmousse. Så plötsligt infann sig en lika oväntad som välkomnad Lady & 
Lufsen-kväll!

Söndag – spioner i buskarna
Dante och jag vaknar tidigt och går ner till stranden för att bygga sand-
slott. Jag älskar tidiga morgnar innan allt och alla har vaknat. Ute på havet 
åker ett stort fartyg förbi och Dante undrar om han kan få glass innan fru-
kosten. ”Men Dante, man måste äta frukost först”. ”Snälla mamma, bara en 
gång.” ”Okej då”. Är det semester så är det. Vi går bort till den lilla kiosken 
som ligger på strandpromenaden och Dante sätter sig på barstolen för att 

I vår egen lilla värld av rosor.

”Titta där killar, en sällsynt orkidé, 
eller nåt.”

Den bästa tzatsikin i stada.
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”På vägen tillbaka kollar jag på 

termometern. 41 grader Celsius. 

Sol gudarna måste vara tokiga.

göra dagens första glassbeställning. Jag tar en kaffe och är lite lyckligare än 
vanligt. 

På vägen upp till frukosten ser jag Ossian bakom ett träd vid MiniLand. 
Oj då, han har damsällskap. Tuffa, söta Anna är där och dom pussas! Tänka 
sig att min förstfödde också skulle möta sin första stora kärlek på Sunwing. 
Kanske är nåt för Guinness rekordbok? När jag avslöjar mitt spionage så 
hävdar sonen att jag har sett fel, ”Vi har inte alls pussats, lägg av mamma”. 

Ilon ägnar sig åt vattenlek och plockar plastfrukter som en skållad man-
del när det plötsligt blir stor uppståndelse. Någon har bajsat i poolområ-
det. Plötsligt är alla där. Poolvakten. Städerskan. Och Dante. ”Mamma, jag 
hann inte.” ”Nä, kom nu så duschar vi av oss…” 

Oj då, dagarna går så fort, nu är det dags för Power Step. Det var inte 
igår. Tänk om jag gör bort mig? Ser ut som en flodhäst som skuttar om-
kring? Men det är ingen fara. Alla är på ungefär samma skuttarnivå och har 
skitkul! På vägen tillbaka kollar jag på termometern.  
41 grader Celsius. Solgudarna måste vara tokiga.

Måndag – vi unnar oss ett liv i lyx
Ilon och Dante har upptäckt något – sina badrockar. ”Vi har 
alldeles egna badrockar” säger Ilon. ”Jag visste väl det”, sva-
rar Dante och så går dom omkring i sina lyxiga frottémor-
gonrockar som kungar av sand. Själv har jag hittat en 
gammal ansiktsmask i necessären som jag kletat in i 
ansiktet. Bort med gammal hud, fram med ny. ”Du 
ser ut som ett spöke”, tycker barnen. ”Woaaaa!”

Mellan elva och ett är det födelsedagskalas  i 
Mini  Land som killarna bara måste gå på. Under ti-
den passar jag och Nanok på att ta en slow power-
walk nere på stranden. Nanok har en rosa bomulls-
skjorta på sig (som jag har köpt åt honom) och jag 
säger att han ser ut som en ”rik grek, typ Aristoteles 
Onassis”. ”Fast du är mycket snyggare”. Den repliken 
ger mig en belöningskyss och en lunch på en taverna 
på stranden.

På seneftermiddagen badar jag och Dante och Ilon i stora poolen. Vi dyker 
och gör sälen och fisken och undervattensodjur och splaschar och så 
plötsligt säger Dante, ”Mamma, nu kan jag simma, kan du ta av poffarna?” 
Och jag tar av ”poffarna” och ler åt hans tokerier. Så händer det: hela se-
mesterns halleluja-moment (det finns många): Dante simmar iväg som en 
liten delfin. Visserligen under vattnet och visserligen som en liten grekisk 
byracka; men herregud han simmar! 

Vi firar lilla simborgarmärket på Fino samma kväll. Barnen får hur myck-
et glass dom vill. Jag och Nanok slår till med både förrätt, varmrätt och ef-
terrätt. Killarna vill absolut spana in sista minuterna av Teen Idol.  
Dante vill vara med och gråter hulkentårar när jag förklarar att det är tio år 
kvar till han är tonåring. Det tackar vi Dionysos eller någon annan gud för!

Tisdag – hasta la vista baby
Idag är en sådan där lagomdag. Vi äter en lång frukost. Sitter länge på lun-
chen. Vi badar som sälar. Klockan fem har vi tennistid. Ossian och jag spe-
lar, men han blir arg när bollen hamnar i nätet istället för att flyga över nä-

Glass i stora lass.En Lady & Lufsenkväll på tu man hand.



tet. Istället tar vi en liten promenix nerför bygatan. Vi handlar några t-shirts. 
En fin tvål. En ny badmadrass som ser ut som ett bildäck. Vattenpistoler så 
klart. Jag fyndar en rosa korgväska och när vi är nära solsting flyr vi tillbaka 
till – spelrummet. Gissa vilka som sitter där och spelar redan? Då passar jag 
och mannen på att ta en iskall hallon smoothie och läsa tidningarna. Åh, 
mellandagar. Finns det något bättre?

Efter en liten välbehövlig siesta går vi upp och äter mexikansk buffé så 
det sprutar nachos ur örona på oss. Efter går vi med våra nyfunna stora 
och små vänner till byns stora (enda?) kvällsattraktion: bilbanan. Vi dricker 
några öl och barnen kör och kör. Varv efter varv efter varv på sina små mo-
torcyklar och bilar. Snacka om att tre killar ler i sömnen i sina sängar den 
natten.

Onsdag – en galen hund i paradiset
Nu börjar vi kunna vårt Sunwingliv och känner oss som hemma (fast utan 
allt det där tråkiga). Det är så underbart att slippa tvätta och städa och 

stressa till jobb och dagis. Idag har vi gått upp tidigt. Vi ska på utflykt. Chris-
sy Island som kallas för guldön. Vi har läst på och kommit fram till att det är 
en lagom lång och utmattande utflykt. Det tar en timme att åka färjan ut till 
ön och väl där framme blir vi först besvikna. ”Var är guldsanden mamma?” 
Sen inser vi att horden av människor är på väg till andra sidan ön. ”Hurry up 
if you want sunbeds” säger någon vänlig själ och jag kollar på Nanok och äl-
gar sen iväg i 180 kilometer i timmen. Vi kan inte tillbringa en dag på den 
här typ öde ön utan någon form av skydd. Vi har ju lyckats pricka in årets 
värmebölja! 

Så kommer jag över till andra sidan och den gyllene stranden. Och  
Jesus, det är verkligen ingen falsk marknadsföring. Havet är sååå turkost. 
Sanden är puder. Jag kastar mig bokstavligen på dom två sista sol stolarna 
och vinglar sen tillbaka för att berätta om paradiset. Sen tillbringar vi en all-
deles underbar liten dag bland hippies och turist er. Nanok (som inte gillar 
stark sol) sitter i reggaebaren och sippar på en öl. Barnen har hittat en gan-
ska loppig, men rolig hund som dom leker med i timmar. Jag snorklar och 
Dante sover i skuggan. 

”Mamma ta av poffarna, nu kan jag 

simma.”

Gult är fult. Men inte på Kreta. Blåa, blåare, blåast.

14   vings värld nr 1/2010



En blekt blondin i solnedgången.

Lagom hemma inser vi att det är Spooky Night. Nu höll i på att missa det 
igen. Dom stora killarna vill vara med sina kompisar sista kvällen så Dante 
får spöka själv. Nu är hans semester fulländad.

Torsdag – tiden går fort när man har roligt
Krokodildepp. Idag ska vi åka hem. Har det verkligen gått en hel vecka? Vi har 
ju så mycket kvar att göra. ”Det får bli nästa gång” säger Nanok, men Ossian 
tycker att vi ska fråga om det finns plats en vecka till, ”Anna och Jonathan 
ska ju vara här i tre veckor mamma”. 

Jag försöker med pedagogiksnacket att ”man ska åka när det är som roli-
gast” och ”ni kan ju träffas hemma” och den mindre pedagogiska ”kanske 
kan vi köpa pool”. Det funkar så där. Men efter att vi bytt telefonnummer 
och kramar och boysen har fått beställa Makrigialos (och Finos) största 
glassbomb av kyparen som ser ut som Robin Williams, så verkar allt lite bätt-
re. Men riktigt bra blir det nog inte. Förrän vi kommer tillbaka nästa gång.

Familjens vecka:
Period:  1 vecka i mitten av juli.
Rumstyp:  2-rumslägenhet på Pallas Athina 
 med terrass mot havet. 

Utfärd:  båttur till chrissy island.
Pris:  ca 33.000:-
Läs mer:  Ving.se/sunwingmakrigialos

Barnens topplista
1.  Alla roliga polare som man kunde leka med.

2.  dom uppblåsbara madrasserna som man   
 kunde hoppa från.

3.  Showerna och minidiscot.

4.  det blåa havet som låg alldeles nära.

5.  Spelrummet (när man höll på att svettas ihjäl).

6.  glassen och maten (inget tråkigt vänt, jippie!).

7.  Att krama lollo & bernie.

Mammas & pappas topplista
1.  läget, fem centimeter till AllT.

2.  Fino, bästa restaurangen i stada.

3.  Träningsutbudet (jorå, det gick att spela tennis   
 utan att få solsting).

4.  Alla roliga vuxna som man kunde leka med.

5.  Stranden, lagom lång.

6.  lägenheten, nystädad varje dag!

7.  Att ha tid att krama varandra.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

”Krokodildepp. Idag ska vi åka hem. Har det verkligen gått en hel vecka? Vi har ju så mycket kvar att göra.
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Sunwing Resort & Spa Alcudia  
Mallorca

fr 5.200:-
1 vecka frÅN arlaNda 4 maj.  
Pris Per PersoN i tvÅrumslägeNhet. 

ving.se/sunwingalcudia

r

Sunwing Resort & Spa Cala Bona  

Mallorca
fr 4.475:-

1 vecka frÅN malmö airPort 20 aPril. 

Pris Per PersoN i eNrumslägeNhet. 

ving.se/sunwingcalabona

4

Sunwing Resort Makrigialos  

Kreta
fr 4.475:-

1 vecka frÅN laNdvetter 22 aPril.  

Pris Per PersoN i eNrumslägeNhet. 

ving.se/sunwingmakrigialos

4

Sunwing Resort Fañabé  Teneriffa

fr 6.000:-

1 vecka frÅN arlaNda 15 juNi.  Pris Per PersoN i tvÅrumslägeNhet. ving.se/sunwingfanabe

r

Sunwing Resort & Spa Arguineguín  

Gran Canaria
fr 4.975:-

1 vecka frÅN arlaNda 2 juNi.  

Pris Per PersoN i eNrumslägeNhet. 

ving.se/sunwingarguineguin



4

Sunwing Resort Kallithea  

Rhodos fr 4.875:-

1 vecka frÅN arlaNda 18 aPril.  

Pris Per PersoN i eNrumslägeNhet. 

ving.se/sunwingkallithea

r

Sunwing Resort & Spa Side Beach 
Turkiet

fr 5.100:-1 vecka frÅN arlaNda 17 aPril.  
Pris Per PersoN i eNrumslägeNhet. 

ving.se/sunwingside
r

Sunwing Resort & Spa Sandy Bay 

Cypern

fr 5.250:-

1 vecka frÅN malmö airPort 19 aPril.  

Pris Per PersoN i eNrumslägeNhet. 

ving.se/sunwingsandybay

4

Sunwing Resort Kamala Beach 
Thailand

fr 13.825:-

2 veckor frÅN arlaNda 23 mars.  

Pris Per PersoN i eNrumssvit. ving.se/sunwingkamala

r

Sunwing Resort & Spa Bangtao Beach 
Thailand

fr 14.625:-2 veckor frÅN arlaNda 23 mars.  
Pris Per PersoN i eNrumssvit. 

ving.se/sunwingbangtao



Tax    freeSka du ut och resa i vinter? Missa 
då inte att fynda bland nyheterna 
i Airshoppen. Här sparar du alltid 
mellan 25 och 65 procent jämfört 

med priset i vanliga butiker. Reser du med Vings 
flyg bolag, Thomas Cook Airlines Scandinavia, kan 
du enkelt lägga din beställning i förväg på nätet.  
www.airshoppen.se

Unisexklockor  
från KYBOE! 

Supercoola  
unisexklockor  

från holländska  
KYBOE! Ett måste 

för alla modemed-
vetna klockälskare 

som gillar att synas. 
1.395:-

Marc Jacobs Lola 

Kvinnlig, sensuell,  
självsäker. Lola,  
den allra senaste 
doften från Marc 
Jacobs, doftar som en 
bukett blommor med 
fruktiga toppnoter.  
499:-

PANDORA-JEWELRY.COM

Ljuvt och passionerat  
från Cacharel 

Upplev Scarlett, den nya doften 
från Cacharel. I doften anas kaprifol, 

apelsinblom, jasmin, provencalsk 
honung, sandelträ och päron. 

389:-

Dubbelt upp från Pandora

Årets snyggaste nyhet från Pandora 
är det här dubbla läderarmbandet. 

Missa inte heller deras klassiska 
silverarmband.  

Från 275:-

Harajuku Lovers  
by Gwen Stefani

Med inspiration från 
den elektroniska miljön 

i Tokyos shoppingoas, 
Harajuku, har popdivan 

Gwen Stefani skapat 
fem olika dofter som 

har blivit samlarobjekt 
tack vare de iögonfal-

lande flaskorna. 
229:-

Eko-chica  
handväskor

Trendiga handväskor 
från Ecoist, handvävda  

i Mexiko av återanvända 
modemagasin. Den 
perfekta presenten 

för modeintresserade 
miljövänner! 

Från 299:- 

boutique
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Goran Cosic 
AreA MAnAger på ArubA

Goran Cosic är inte den som ligger på latsidan. Sedan han började på Ving 2006 har han 
flyttat mellan Teneriffa, Kroatien, Turkiet, Gran Canaria och Mallorca. På samma tid har 
han hunnit med att jobba som golfvärd, Vingvärd, konferensvärd och servicechef. Nu 
kan han lägga ännu en titel och adress till sitt CV – Area Manager på Aruba.
 
Hur koM det sig Att du börjAde på Ving?
– Egentligen var det en ren slump, för jag hade redan ett bra jobb som byggnadsarbetare. 
Men en dag, när jag besökte Ving.se för att boka en resa, fick jag syn på en notis om att Ving 
sökte folk till guideskolan. Jag sökte mest på skoj, och när jag kom in på utbildningen tog jag 
tjänstledigt. Jag såg det mest som ett skönt avbrott. Men sen var jag fast.
 
VAd är det roligAste Med Att jobbA på Ving?
– Vingandan! Det är en så bra stämning och man känner sig hemma direkt, oavsett om man 
befinner sig på Mallorca eller på huvudkontoret i Stockholm. Och så förstås alla platser man 
får se, jag har ju förmånen att få jobba på platser som många andra betalar mycket pengar 
för att resa till.
 
VAd ser du Mest frAM eMot Med det nyA jobbet?
– Dels ser jag fram emot själva platsen. Aruba är helt fantastiskt, stränderna underbara och 
våra hotell håller en mycket hög nivå. Och så klimatet förstås. En vattentemperatur på 26 
grader året om kan man inte klaga på… Sen ser jag mycket fram emot själva tjänsten, att 
jobba som Area Manager. Och att vara med och starta upp en helt ny destination, det är 
bland det roligaste man kan göra. 

Vill du också arbeta för Ving? Läs mer på Ving.se/jobb

nAMn:  Goran Cosic
ålder: 24
från: Kristinehamn
intressen: Handboll och fotboll  
 (Degerfors!)
Aktuell: Area Manager på Vings  
 nya destination Aruba

Aruba

”Bland det roligaste  
man kan göra… 

nyfiken:orange
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Det nya  
Cypern 

av johanna blomberg
foto: vings bildarkiv

napa mermaid hotel
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ypern har genomgått en stor 
förvandling under de senas te 
åren. gamla hotell har reno-

verats och nya har byggts med fokus på 
snygg och modern design. en design som 
attraherar vår skandinaviska ljusa och 
luftiga smak med riktigt smakfulla hotell. 

Mallorca var först med att inse att ön måste 
förändra sin image från partyö med lite enklare 
hotell till att även kunna locka resvana resenärer 
som har högre krav på sitt boende. För drygt tio 
år sen började därför Mallorca renovera sina 
gamla hotell och bygga nya, tätt följt av Gran 
Canaria, Turkiet och Cypern. Många känner fort-
farande inte till att man faktiskt kan bo riktigt bra 
på Cypern och att det finns många snygga, lyxiga 
hotell och spa på ön.

 Londa Hotel, som ligger sex kilometer 
utanför Limassol, är ett utmärkt exempel på 
ett nyrenoverat boutiquehotell på stranden 
där man verkligen kan njuta av boendet. Själva 
byggnaden är ganska blygsam och det ser inte 
ut som om hotellet skulle vara särskilt lyxigt. När 
man väl kommer in i hotellobbyn blir man därför 
glatt överraskad av den fräscha atmosfären 
och det märks på den vänliga stämningen att 
personalen verkligen trivs. 

– Många av vår personal har arbetat här i  
15–20 år och vissa stamgäster brukar fråga efter 
en specifik person när de kommer tillbaka till 
oss, säger Kallis Spyros som är försäljningschef 
på Londa Hotel.

I lobbyn står vita skinnmöbler och hela desig-
nen är oerhört snygg med sparsmakade runda 
mjuka former, mycket glas, vit marmor och svar-
ta trägolv. Hotellet är så smakfullt inrett att man 
faktiskt hellre vill stanna kvar på hotellrummet 
eller sitta på balkongen hela dagen istället för 
att åka runt och titta på Cyperns alla historiska 
sevärdheter. De importerade italienska möb-
lerna går i vitt och svart med naturliga material 
av trä och rotting samt lampor av rispapper. 
På sängen ligger det en kudde i form av en stor 

C
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jordgubbe, en ärtskida eller någon annan grön-
sak som en kul detalj. 

På Londa Hotel finns även en restaurang 
som heter Caprice. Den har vunnit pris för bästa 
gourmetrestaurang på Cypern och här arbetar 
svensken Patric Steklemacher som restaurang-
chef, med fria händer och ett multikulturellt 
köksteam. 

– Vi serverar hemlagad Medelhavsinspirerad 
mat med en italiensk bas och en liten twist 
genom att vi har så många olika kulturer i köket, 
säger Patric. 

Maten här är oerhört god och Cypern 
producerar även riktigt goda viner och vid 
Troodosbergens södra sluttningar i närheten av 
Limassol odlas en stor del av Cyperns högklassi-
ga vindruvor. Limassol har till och med sin egen 
vinfestival i början av september varje år där 
man har chans att pröva Cyperns bästa viner. 

Det går att vandra den nya strandpromena-
den längs med vattnet ända in till Limassol, dit 
många turister kommer på kvällen för att äta. 
Limassol är en ganska lugn stad trots att det är 
Cyperns näst största stad, där mycket av öns 
handel pågår i centrum av staden medan tu-
risterna håller till vid kusten. Vid havet finns en 
gammal hamn för fiskebåtar samt en ny hamn 
för kommersiell frakt. Mellan dessa hamnar 

planeras en ny marina med plats för 1000 båtar.
De flesta turister bor i Ayia Napa,  Cyperns 

största turistort med en lång sand strand och 
ett sprudlande nattliv runt Klostertorget. Det 
betyder inte att man måste ta del av nattlivet 
om man inte vill, utan det finns riktigt bra hotell, 
små tavernor och restauranger av hög klass om 
man hellre vill ha en lugn middag och en mjuk 
hotellsäng. Här ligger familje hotellet Sunwing 
Resort & Spa Sandy Bay med lägen heter som 

verkligen är anpassade för barnfamiljer i alla 
åldrar. Allting är genomtänkt in i minsta detalj 
för att underlätta livet för semestrande barnfa-
miljer. Hörnen är rundade så att barnen inte ska 
skada sig och det finns tillräckligt många skåp 
och lådor så att familjens alla kläder och prylar 
kan få plats. Barnbuffén som är gratis för barnen 
är anpassad i barnens höjd så att de själva kan 
hämta sin egen mat. Det finns MiniDisco, Teen 

”Maten här är oerhört god och 
Cypern producerar även riktig 
goda viner och vid Troodos ber-

gens södra sluttningar i närheten 
av Limassol odlas mycket av 

Cyperns högklassiga vindruvor.”

restaurang caprice, londa hotel

napa mermaid
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Idol för de lite äldre barnen, vattenlekar vid poo-
len, skattjakter, ansiktsmålning, MiniLand med 
pyssel, ritblock, lego och hur många organisera-
de barnaktiviteter som helst. När vi kommer dit 
så vandrar Vings egna maskotar giraffen Lollo 
och björnen Bernie runt poolen till barnens 
stora förtjusning. En kram från Lollo och Bernie 
är en av semesterns stora höjdpunkter för 
barnen som verkligen ser fram emot det varje 
dag. När barnen är på MiniLand kan mamma 
eller pappa få lite tid för sig själva och koppla av 
på Fitness & Spa en trappa ned som har ett stort 
utbud av olika skönhetsbehandlingar eller mas-
sageterapier att välja på.

Sunwing är definitivt anpassat till barnfamiljer 
medan nykära eller lite äldre par med utflugna 
barn istället kan välja det nyrenoverade Napa 
Mermaid Hotel som ligger lugnt och avskilt i 
utkanten av Ayia Napa. Här tar de tre charmiga 
grabbarna Christos emot sina gäster i den ljusa 
luftiga lobbyn med den gästfrihet som bara 
cyprioterna kan uppbringa. Som svensk känner 
man sig mycket hemma bland de ljusa sofforna 
och de vackra gamla träkistorna i lobbyn. På den 
svala träaltanen kan man ta en drink i de moder-
na korgstolarna med havet på avstånd som en 
klarblå kuliss. Loungen har en mycket modern 
design med ljusa stengolv, vita skinnmöbler 

och ett softat ljus som skiftar i olika färger soms 
rosa, blått och lila. Hotellets låga bungalows går 
även de i ljusa färger med trämaterial och lite 
annorlunda detaljer. Hotellet ligger på en höjd 
och i närheten av en lugn bukt vid Grecian Bay. 
En stig leder ner till det djupblå klara havsvattnet 
och stranden där man kan promenera ända 
fram till fiskehamnen.  

Från Napa Mermaid Hotel fortsätter vägen 
längs kusten mot Cape Greco som är ett popu-
lärt utflyktsmål med barrskog och höga klippor. 
Hit kommer också många dykare för att dyka 
bland Cape Grecos berömda klippor och grot-
tor. Drygt en mil längre österut ligger det något 
nyare området Protaras som är mycket lugnare 
än Ayia Napa. Barnfamiljerna väljer gärna den 
populära Fig Tree Bay som har en långgrund 
strand med mjuk och fin sand. Här ligger det ele-
ganta hotellet Capo Bay där man har velat skapa 
en lugn oas med en vacker trädgård, fiskdamm 
och flödande vatten samt gångavstånd till både 
stranden och Protaras centrum. Även detta 
hotell är mycket smakfullt inrett med en lobby 
där de ljusa tygsofforna med alla sina kuddar 
ser mycket inbjudande ut i en skandinavisk stil 
som vi så väl känner igen. Kombinationen av alla 
nya snygga hotell, bra gourmetrestauranger 
och en av Medelhavets längsta solsäsonger gör 

att många svenskar trivs så bra på Cypern att 
de väljer att stanna här i flera månader under 
vinterhalvåret.  

FAKTA

londa hotel  Ving.se/londa  

72 George A Street,  
Potamos Yermasoyias,  
Yermasoyia, Limassol.  
8.825:- från Arlanda 19 april.  
1 vecka pris/pers i dubbelrum inkl frukost. 

napa mermaid  Ving.se/napamermaid

Kryou Nerou 45, Ayia Napa. 
5.900:- från Arlanda 19 april.  
1 vecka pris/pers i dubbelrum inkl frukost.  

Capo bay  Ving.se/capobay 

Iasonos 2, Protaras.  
7.550:- från Landvetter 17 maj.  
1 v pris/pers i dubbelrum inkl frukost. 

sunwing resort & spa sandy bay
Ving.se/sunwingsandybay

75 Nissi Avenue, Ayia Napa.  
5.150:- från Malmö Airport 19 april.  
1 vecka pris/pers i enrumslägenhet. 

capo bay hotel
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The year-round islandCyperns Turistråd, Sveavägen 66, 111 34 Stockholm.
Tel: 08-10 50 25, Email: info@ctosweden.org

www.visitcyprus.com

På Cypern finns ett oändligt antal olika sandstränder som alla ligger vid Medelhavets 
lugnaste vatten. Stränder som lätt lever upp till de högsta internationella kraven på renlighet 
och säkerhet. Med över 300 soldagar per år är Cypern den perfekta platsen för att bada, 
sola och att göra vadsomhelst. Eller helt enkelt, göra ingenting.

  C

ypern. 52 stränder med Blå Flagg.



Varje torsdag under hösten 2009 och våren 
2010 tar artisten Niclas Wahlgren med tittarna  
till olika resmål runt om i världen. Hans rappor-
ter i TV4s ”Förkväll” är engagerade, roliga och 
personliga. Under två månader besökte Niclas 
nio länder, upplevde utf ärder, sevärdheter och 
shopping. Han snorklade och dök i Sharm el 
Sheikh, seglade på Aruba, vandrade på Gran 
Canaria…

– Det har varit intensivt men väldigt bra och 
jag har fått starka minnen från varje land. Det är 
svårt att säga vad som har varit bäst. Alla länder 
är så olika. Men jag är, och kommer alltid att 
vara, ett Thailand-freak. Det landet har allt i mat, 
kultur, sol och hav, säger han.

Din höst på resande fot saknade inte över-
raskningar. Den största säger du var Gran 
Canaria?

– Ja, jag blev mäkta imponerad av alla under-
bara stränder, men framför allt bergsvandring-
en. Vilka vyer och vilka upplevelser som man inte 
förväntat sig! Vi besökte vingårdar och man kan 
till och med övernatta i grottor i bergen. Gran 
Canaria är så mycket mer och större än den 
gamla 80-talsbilden. Även maten imponerade 
på mig. Jag fick en helt annan bild än det typiska 
charterstället och jag hoppas att det gick fram i 
tv-rutan också. 

Aruba blev en annan skön upplevelse? 
– Aruba är vatten, vatten och stränder, 

stränder. Här behöver man inte anstränga sig 
ett dugg. Stränderna hör till de bästa i världen, 
tycker jag, och vattnet är lika kristallklart som i 
Röda Havet. Aruba är som gjort för smekmåna-
den eller kärlekssemestern. 

Du testade ju en hel del hotell i Vings 
program. Är det några du särskilt kommer 
ihåg?

– Ja, hotell Tres som ligger mitt i Palma. Bucuti 
på Aruba var jättemysigt. Vilken personal! Det 
kan jag verkligen rekommendera för kärleksse-
mestern. Och hotell Napa Mermaid på Cypern  
– som drivs av Christos, Christos och Christos! – 
hade väldigt hög ambitionsnivå. De arbetar hela 
tiden med att utveckla hotellet. När jag var där 
hade de just börjat med lavendelkylda hand-
dukar för gästerna att fräscha upp sig med vid 
poolen. Och Sunwing Resort i Side i Turkiet. Där 
låg det rosenblad i sängen när vi kom och hand-
dukarna hade de vikt som svanar. Tala om att bli 
bortskämd!

Och annars?
– Jag gillar Cypern och kulturen där. Cyprio-

terna är stolta över att vara just cyprioter och 
de har en egen tung historia. Turkiet gillade jag 
jättemycket. Här har man ju inte euro utan tur-
kisk lira och den är relativt billig, så man kan leva 
som en kung härnere. Dessutom tar det bara tre 
timmar att flyga hit. 

Och så passade du på att spela in videon 
till låten ”Du och jag nu” från nya al-
bumet, Plommon, på stranden nedanför 
hotellet på Cypern?

– Vi fick bara för oss att göra något när vi var 
där. Texten handlar ju mycket om sommar och 
vi ville att den skulle vara lite ”hemmagjord”. Vi 
spelade in den på en halvtimme och sedan la vi 
ut den på Youtube*. Efter bara ett par veckor 
hade vi 23.000 besök! Det är precis som med 
Ving, det behöver inte kosta mycket för att vara 
njutbart. Haha, den bjuder jag på!

Hur ressugen är du just nu?
– Eftersom jag just har kommit hem så är det 

främst livets resa som jag är intresserad av för 
närvarande… Men i vår har jag lovat att bjuda 
med min familj till Turkiet. Jag lyckades ju bara 
äta tio av de dryga 150 olika kebabrätter som 
finns där, och jag vill gärna testa alla.

Till sist, vilket resmål skulle du helst 
skicka mamma och pappa till?

– Palma. Det skulle de gilla. Mamma gillar både 
sol och shopping!

Och vad skulle du helst vilja visa Laila?
– Railay Beach i Krabi, Thailand. Eller varför 

inte Aruba?

* Se Niclas video på www.youtube.com, sök på Niclas Wahlgren. 

Niclas på resa i Vings värld

”Eftersom jag just har kommit hem 
så är det främst livets resa som 
jag är intresserad av för närva-
rande…

NamN: Niclas Wahlgren

Ålder: 45

favoritresmÅl:
Thailand

aktuell med:  
Nya albumet ”Plommon” 
samt som resereporter i 
TV4:s ”Förkväll”
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Sunwing ReSoRt,  
alcudia



Att resa med barn är ett fantastiskt äventyr förutsatt att barnen är välkomna och att  
de trivs, förstås. Ving har gott om familjehotell som är speciellt utvalda för att de tar  
så väl hand om sina yngsta gäster. Här får hela familjen njuta av semester på riktigt.

hotell som  
älskar barn

text: eliSabeth chRiStenSSon   
foto: lennaRt SjöbeRg, fabian bjöRnStjeRna   



et sägs att det är barnen som föder  
föräldrarna. Och visst är det sant, för  
när barnen kommer ändras vår inställ- 
ning till väldigt mycket. Resor, till exempel.  
De spontana äventyren blir kanske lite

mer planerade. Och detaljer som att få plats  
med barnvagnen eller ha nära till en lek- 
plats blir plötsligt viktiga. Men att resa med  
sina barn är framför allt en fantastisk upplevelse  
som ger hela familjen minnen för livet. 

om baRnen tRivS måR föRäldRaRna bRa 

Ving bestämde tidigt att det ska vara lika roligt att resa för  
både stora och små. Receptet är enkelt, för glada barn ger glada  
föräldrar. Det betyder att kraven på resmål, hotell och personal  
är lite högre – och att allt från lunchmenyer till balkongräcken  
bedöms ur barnens synvinkel. 

gäSteRna tipSaR

De allra bästa familjehotellen hittar man ofta tack vare gästerna själva. 
Många är väldigt engagerade och berättar mer än gärna om sina upp- 

levelser när de har hittat en ny hotellpärla. Men för  
att bli ett utvalt familjehotell måste Vings egna 
kvalitetskrav uppfyllas också. Läget ska vara tryggt 
och trafiksäkert, stranden och poolområdet barn-
vänligt, rummen tillräckligt stora – och så vidare. Ofta 
är Vings regelverk och säkerhetskrav mycket tuffare  
än landets lokala regler. 

   fyRa familjekoncept att välja på

   Idag har Ving marknadens största utbud av riktigt 
bra barnvänliga hotell. Det egna konceptet Sunwing 

Resort har funnits i 40 år och är ett självklart val för 
många barnfamiljer. 
Nästan lika bra boende och många aktiviteter finns på 

SunGarden. På Sunwing Resort och vissa SunGarden äter barn 
under 12 år gratis buffé till frukost, lunch och middag. Väljer 
du lyxiga SunFamily Exclusive eller SunFamily kan du bo på 

ännu fler platser runt om i världen. Sammanlagt finns det 
närmare 200 härliga semesterhotell att välja bland. Så ta barnen i handen 
och res! Det finns en hel värld att upptäcka. 

D VaRjE åR RESER  

1,5 MILjONER  

SVENSka baRN  

utOMLaNDS.
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maskotarna lollo & bernie 
bor på Sunwing Resort  
och är alla barns favoriter.

de hittar på massor av roliga aktiviteter – och nu har  
de startat dansskola på nätet. Samla familjen och dansa  
loss på ving.se/dansskola.

 

dansskola
Lollo&Bernies

bästa hotellen 
för vings  

yngsta gäster
Sunwing ReSoRt är vings egna familje-
hotell. här finns allt man kan önska för att 
få en riktigt lyckad semester. Stora fräscha 
lägenheter, alltid barnpool, gratis barnbuffé 
för alla under 12 och aktiviteter för både 
stora och små.

SungaRden är hotell med god standard, 
några av dem med stora lägenheter för upp 
till 7 personer. fina poolområden, bra mat, 
aktiviteter och utflykter om du vill.

Sunfamily excluSive är riktigt lyxiga 
hotell som välkomnar gäster i alla åldrar. 
här bor du elegant och barnvänligt på en 
och samma gång.

Sunfamily är drygt hundra utvalda hotell 
runt om i världen. de kan vara ganska olika 
sinsemellan men har ett gemensamt – de 
passar perfekt för barnfamiljer.

Sunwing Resort  
på Facebook

bli ett fan så får du nyheter direkt till 
din profil. här kan du också dela med 
dig av dina erfarenheter, hitta vänner 
inför resan eller efterlysa nya vänner 
som du har träffat på Sunwing Resort.
www.facebook.com/SunwingResort

barn och vuxna har inte riktigt samma  
syn på mat, så ett barnvänligt hotell behöver en  

lite barnslig kock. Som vet att barn vill ha riktigt goda  
favoriträtter, i lagom stora portioner.  

Och som förstår att efterrätten gärna får vara  
större än varmrätten då och då.
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”

Alla som reser med Ving får möjlighet att 
betygsätta boendet. De fem hotell med allra 
nöjdast gäster sommaren 2009 var:
 Betyg

1. Lara Resort & Spa, Antalya.  4,7

2. Hemera, Side.  4,6

3. Vanity Golf, Alcudia.  4,6

4. SunPark Ocean, Alanya.  4,6

5. Grand Makadi, Makadi Bay.  4,3

När man besöker charmiga Curaçao 
är det svårt att tänka sig att ön en gång 
i tiden var platsen för en omfattande 
slavhandel. Men så var fallet för bara 
några hundra år sedan. Idag är hotellet 
Kura Hulanda Lodge & Beach Club 
inrett i det som en gång var den gamla 
slavmarknaden. Kura Hulanda är både 
ett hotell och ett museum, och tillvaron 
är betydligt behagligare än förr. En sak är 
säker – allt var inte bättre förr. 

våra gästers 
topp

hotell5

Om du reser med Ving till Akseki i Turkiet får du 
garanterat en oförglömlig upplevelse. Du bor i 
bergsbyn Emirasiklar, som ligger på 1500 meters 
höjd med en fantastisk utsikt över dalens 
odlingar och mäktiga grå berg. På byns enda 
hotell, Ali Pascha Konagi, njuter du av en tillvaro 
där stress är lika sällsynt som barer, diskotek och 
restauranger. Det lilla hotellet har bara sju rum, 
alla rustikt inredda i en traditionell ottomansk 
stil men med moderna bekvämligheter som 
luftkonditionering och tv. 

Stöter du ihop med hotellets ägare, Mustafa 
Kayah, får du gärna hälsa glatt på svenska. Mus-
tafa talar nämligen utmärkt svenska efter att ha 
bott många år i Stockholm på 70-talet. Där drev 
han ett grönsaksstånd på Hötorget, innan han 
återvände till hembyn och öppnade sitt fantas-
tiska hotell. Ett hotell som ständigt får högsta 
betyg från våra svenska Turkietresenärer.

Från Hötorget  
till HögHöjdsHotell

”Trots alla elektroniska framsteg vet jag 
inte något snabbare sätt att sprida en 
nyhet än att berätta den i en hotellbar”

allt var inte  
bättre förr

Bröllopsfest à la Timbaland 
Renaissance Marina Hotel på paradisön Aruba 
är inget vanligt hotell. Förutom restaurang och 
bar rymmer hotellet ett köpcentrum och ett 
casino. Men det bästa med hotellet finns inte 
i själva hotellet, utan en bit bort. Hotellet har 
nämligen en egen ö, som man når via båttrans-
fer direkt från receptionen – genom en kanal i 
hotellet! Väl där finns två underbara stränder, 
varav den ena befolkas av flamingos. Det var här 
som hip hop-mogulen Timbaland valde att för-
lägga sin bröllopsfest, med prominenta gäster 
som Missy Elliott och Keri Hilson.

88% 
tycker att…

…det viktigaste med hotellet  
är att det är rent och fräscht.  

Detta är den i särklass viktigaste 
egenskapen för ett bra hotell,  

enligt de cirka 9.000 barn familjer 
som ingår i Vings resepanel. 

Hemera, side

roomservice

CHARLes WiLLiAMs
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Siffrorna är ett snittvärde baserat på minst 150 gästers betyg 
på en femgradig skala.



Tävling!

vinn en resa för

20.000:-
Det du håller i din hand är det första numret av vårt nya inspirations magasin 
Vings värld. Målet har varit att skapa ett intressant, spännande och läsvärt resemagasin. 

Nu vill vi veta vad du tycker! Vad är bra, vad är mindre bra? Vad skulle du vilja läsa om i 
kommande nummer av Vings värld? Låt fantasin flöda fritt, och skicka dina syn punkter 
och förslag till vingsvarld@ving.se senast den 28 februari 2010. Det mest kreativa förslaget 
belönas med resecheckar till ett värde av 20.000:-

Tävlingsregler
Vinnaren utses av en jury bestående av medarbetare på Ving. Juryns beslut kan ej överklagas. Anställda  
på Ving samt deras familjer kan ej delta i tävlingen. Vinstskatt betalas av vinnaren. Tävlingen pågår t.o.m. 
den 28 februari 2010 och vinnaren publiceras på http://tavlingar.ving.se/

BäsTa  förslageT vinner!
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Om väggar 
kunde tala

5 hOtell med en histOria

Det vilar något magiskt över vissa hotell. Ofta är det svårt att sätta fingret 
på exakt vad det är, men det kan handla om en lyxig elegans, en spännande 
historia eller bara en obestämbar charm. Men när man plötsligt inser att man 
hellre stannar kvar på rummet, då har man förmodligen hittat rätt. På Ving 
lägger vi ner stor möda på att hitta de där pärlorna, som inte bara har ett  

bra läge utan också en själ. Här tipsar vi om några av dem. 

TexT: KrisTofer Kebbon
foTo: Vings bildarKiV
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I över hundra år  har algonquin Hotel 
varit ett andra hem för new Yorks artister 
och kulturelit. dessutom kan man skryta 
med att man haft flera nobelpristagare bland 
stamgästerna. en av dem var William Faulkner, 
som faktiskt skrev sin nobelföreläsning på 
algonquin 1950 – trots sin avsky mot att hålla tal. 
Hotellet var också bland de första att ta emot 
ensamstående kvinnor som gäster, vilket bland 

annat lockade hit kulturpersonligheter som 
Gertrude Stein och Simone de Beauvoir.

Men den mest kända – och charmigaste 
– gästen på algonquin är utan tvekan ”The 
Algonquin Cat”. Hotellet har härbärgerat sin 
huskatt ända sedan 1930, då en rufsig vit katt 
traskade in på hotellet i jakt på mat och husrum. 
Matilda, den nuvarande huskatten, håller ett 
vakande öga över alla gäster som kommer 

och går i receptionen. Hon är mycket populär, 
och när hennes halsband vid ett tillfälle stals 
blev ”the algonquin Cat-burglary” den stora 
snackisen i new York. Varje år firas Matilda med 
en stor födelsedagsfest, som det anstår en 
riktig new York-kändis. Kattvänner världen över 
kan till och med kontakta denna kändiskatt via 
e-post: matildaalgonquincat@algonquinhotel.com. 

Ving.se/algonquin

algOnquin, new yOrk

cadOgan, lOndOn

casa fuster, barcelOna

Matilda

När den förmögne Mariano fuster i fuster från Mallorca skulle gifta sig 
med dottern till en markis i barcelona ville han bevisa sin kärlek genom att 
bygga ett hus. och inte vilket hus som helst. Med hjälp av arkitekten lluis 
domenech i Montaner uppförde han 1908 ett hus som blev det dyraste 
i hela barcelona, på grund av kvaliteten på materialet som användes. 
bland annat bestod fasaden av vit marmor. läget på Passeig de gracia, 
barcelonas mest exklusiva gata, gjorde inte heller saken sämre. 1962 
köptes byggnaden av ett elbolag som planerade att riva huset för att ge 
plats åt en skyskrapa – men barcelonas invånare protesterade högljutt 
och elbolaget tvingades backa. 1999 såldes Casa fuster och gjordes om 
till hotell.

Men det är inte bara barcelonas invånare som gillar Casa fuster. Woody 
Allen är ett annat fan av det femstjärniga hotellet. när han var i stan 
sommaren 2007 spelade han in delar av filmen Vicky Cristina Barcelona 
på hotellet. och tydligen trivdes han, för han återvände till hotellbaren 
flera kvällar för att spela jazz på sin klarinett.

Ving.se/casafuster

Cadogan Hotel vid sloane square är ett av 
londons äldsta och mest klassiska hotell. Här 
har några av de mest framträdande figurerna 
i londons societet passerat revy genom åren. 
det var bland annat här som prinsen av Wales, 
blivande kung edward Vii av storbritannien, 
i smyg träffade sin älskarinna – den berömda 
brittiska skådespelerskan lillie langtry. 

Mest känt är dock hotellet för att oscar 
Wilde bodde här under en lång tid. det var i 
rum 118 han brukade underhålla sina vänner 
med konjak och högläsning, och det var i rum 
118 han arresterades 1895. en händelse som 
odödliggjorts genom John betjemans dikt ”The 
arrest of oscar Wilde at the Cadogan Hotel”. 
det går fortfarande bra att boka rum 118 och 
känna historiens vingslag.

Ving.se/cadogan



Nära Fontana di Trevi och spanska trap-
pan ligger Hotel delle nazioni. Även här är 
historiens vingslag högst påtagliga. Hotellet 
hette ursprungligen Hotel oriente, och var 
ett värdshus redan på 1800-talet. På den tiden 
lämnade resenärerna sina hästar och vagnar i 
de byggnader som idag är hotellets garage och 
restaurang. 

Många är de kända artister, intellektuella, poli-
tiker och framstående personligheter som 
bott här under årens lopp. och det var på delle 
nazioni som italiens första filmvisning ägde rum 
den 13 mars 1896. denna historiska tilldragelse 
gick av stapeln i den del av hotellet som idag 
inrymmer hotellets restaurang, le grondici. 
Materialet till filmvisningen tillhandahölls av 

bröderna Lumière – skaparna av den moderna 
filmen.

Ving.se/dellenazioni

Hotel Lisboa Tejo, eller evidência Tejo 
Creative Hotel som det numera kallas, är ett 
historiskt landmärke i centrala lissabon. inte 
så mycket för hotellet i sig som för den källa 
som huset inhyser, Borratem-källan. den har 
nämligen försett stadens invånare med vatten 
i hundratals år. Man vet inte exakt när källans 
vatten började användas, men man tror att det 
var så långt tillbaka som under den romerska 
ockupationen. det var dock först 1552 som 
namnet registrerades för första gången. sedan 
dess har källan upplevt en storhetstid som 
om talad hälsokälla, överlevt en jordbävning och 
varit en hårsmån från att rivas ett flertal gånger. 
nu har den dock renoverats och integrerats 
med hotellentrén, även om de helande 
krafterna sägs ha försvunnit…

Ving.se/lisboatejo

delle naziOni, rOm

lisbOa tejO, lissabOn

 

prisexempel
CASA FuSTer  5   barcelona, från 1.585:- per person/natt.

ALGonquin  4    new York,  från 710:- per person/natt.

CAdoGAn 4    london, från 1.240:- per person/natt.

deLLe nAzioni 4    rom, från 895:- per person/natt.

LiSBoA Tejo e    lissabon, från 415:- per person/natt.

Ett gott råd är att boka i tid  
Populära hotell har en tendens att bli fullbokade, och resorna är oftast billigare  
ju tidigare du bokar. inte minst om du vill resa över en helg eller på andra 
populära avgångar.
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Utmaningen väntar på dig!
Gör vårt roliga TRÄNINGSTEST på www.sats.se 
– få 5 kostnadsfria träningstillfällen på SATS.

Aktivare semester! 
Du vet väl om att du kan träna SATS

konceptklasser på alla Sunwing Resorts 
och Sunprimehotellen.

SATS erbjuder aktiviteter och träning
för alla barn och vuxna.

Läs mer på www.sats.se

Erbjudandet gäller t o m 28/2 2010.
Erbjudandet kan bara utnyttjas en gång (5 träningstillfällen)/person.

SATS Sunwing.indd   1 2009-12-10   10:40:06



Pool  
position

Redan de gamla grekerna behärskade konsten att utforma vackra bassänger. Och ro-
marna var inte sämre med sina termer, som likt kejsarbaden i Rom kunde uppta hela 
kvarter. Den kunskapen har genom årtusenden förfinats och lett fram till dagens 
moderna mästerverk, som med intrikata konstruktioner förvandlar vatten till konst. 
Och en sak är säker – de som tror att en pool bara är ett substitut för stranden vet inte 
vad de talar om. Här delar vi med oss av några favoriter från Vings värld. Läs mer om 
hotellen på Ving.se/poolposition.
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Turkiet beLek  |  ADAm & eVe  5 Pris från 8.320:- Avresa från Arlanda 17/4. 1 vecka, pris per person i dubbelrum med All Inclusive.
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Mallorca pALmA stAD  |  tRes   4+ Pris från 9.975:- Avresa från Arlanda 20/4. 1 vecka, pris per person i dubbelrum med frukost.
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Cypern AyiA nApA  |  nApA meRmAiD  4+ Pris från 5.900:- Avresa från Arlanda 19/4. 1 vecka, pris per person i dubbelrum med frukost.
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Mallorca ALcuDiA  |  ViVA bAHiA  4+ Pris från 4.325:- Avresa från Arlanda  20/4. 1 vecka, pris per person i enrumslägenhet. 
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Gran Canaria pLAyA De AmADORes  |  gLORiA pALAce ROyAL  4+ Pris från 7.975:- Avresa från Arlanda 14/4. 1 vecka, pris per person i enrumslägenhet.
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barn
Att resa med barn kan vara en fantastisk upp levelse, men det kräver en del plan-
ering. Börja med att läsa på om resmålet på Ving.se och på andra sajter, i böcker 
och i tidningar. Kanske finns det någon barnbok som handlar om just ert resmål? 
Låt barnen vara med i förbered elserna så blir deras upplevelse så mycket större.  
Här bjuder vi på lite råd och tips när du ska resa med barn. Ännu fler tips hittar du 
på Ving.se/resa-med-barn.

Passet 
Kontrollera att era pass är 
giltiga åtminstone 6 måna-
der efter hemresan. Och 
glöm inte att även spädbarn 
måste ha pass!

Visum 
Vissa länder kräver visum.  
Är du osäker, kontakta lan-
dets ambassad.

Vaccinering 
Behöver ditt barn vacci-
neras? Rådfråga BVC eller 
besök  
www.vaccinationsguiden.se.

Försäkringar 
En normal hemförsäk-
ring täcker en del, som 
sjukvårdskostnader och 

ambulansflyg hem. För en 
heltäckande reseförsäkring 
rekommenderar vi Vings och 
Europeiska Reseförsäkring-
ars semesterförsäkring. 

Vad finns på hotellet? 
Behöver ni barnsäng, sköt-
bord och mikro? I många fall 
måste detta bokas i förväg.

Mat till barn under 2 år 
Kom ihåg att ta med mat till 
barn som sitter i ditt knä i 
flygplanet.  Då ingår nämli-
gen ingen mat.

Förboka en babyvagga  
på flygplanet 
Behöver du en babyvagga till 
ditt barn, så var ute i god tid. 
Antalet vaggor är begränsat.

Lekväska 
Låt barnet själv välja vilka 
favoritleksaker som ska få följa 
med.

Överraskningspaket 
Liva upp resan med några små 
presenter som du ger ditt barn 
lite då och då under resan.

Sagor och musik 
Ladda en mediaspelare med 
sagor och musik. Glöm inte 
hörlurar!

Böcker och serietidningar
Ta med några böcker eller 
serietidningar som du vet går 
hem hos barnet.

Spel 
Ta med en kortlek, Yatzy eller 
kanske ett Game Boy-spel.

Pyssel
Pyssel och knåp är alltid 
uppskattat så packa gärna ner 
kritor, block, klistermärken 
m.m.

Något att äta
Bra mat att ta med är rån, mini-
morötter, russin, riskakor och 
extra välling samt en pipmugg 
eller nappflaska. Lägg välling-
pulvret i flaskan så är det bara 
att fylla på med vatten (eller ta 
med en vällingtetra). 

Kläder och nappar
Ta med klädombyte och – om 
barnet använder napp – extra 
nappar.

Skötväska 
En skötväska med några blöjor 
och våtservetter är ett måste 
för de mindre barnen.

Smärtstillande 
Små barn kan ibland få ont  
i öronen av tryckförändring-
arna i planet, så för säkerhets 
skull är det bra att ta med 
Alvedon för barn, eller mot-
svarande.

Välling/barnmatsburkar  
(om barnen inte gillar de 
inhemska)

Nappflaska eller pipmugg

Extra nappar och napp
hållare 

Blöjpåsar

Potatisskalare (att skala 
frukt med)

Bärsele eller bärstol  
(eventuellt också bilbarn-
stol)

Resesäng (om det inte finns 
på hotellet)

Paraplyvagn (med liggläge)

Myggnät och myggmedel

Reseapotek

Solskyddsmedel  
och solskyddskläder

Lekväska

Sagocd/dvd

Kex

Märkband

Badskor och bebisbad
byxor 

Babylarm (kan vara bra när 
man vill sitta på terrassen 
och barnet sover inomhus)

Att täNKA På FÖRE AVRESAN
Låt inte en löjlig sak som ett utgånget pass spoliera din semes-
terresa. Här är några enkla ”måsten” att kolla upp i god tid före 
avfärd.

BRA Att tA MEd tiLL RESMåLEt
Vad man bör ta med sig när man reser med barn varierar från 
resmål till resmål. Här kommer några allmänna tips på saker 
som kan vara bra att ha med.

Om du har förberett dig 
ordentligt och packat ner 
rätt saker i handbagaget kan 
flygresan med barn bli riktigt 
mysig.

BRA Att hA På 
FLygPLANEt

Att  
resa 
med

råd&tips
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Åk vart du vill och när du vill under den här semestern. Med en AVIS-bil  
får du de där speciella ögonblicken som gör semestern riktigt lyckad

Få ut det mesta av din semester…

Har du väl förhandsbeställt din hyrbil garanterar 
vi att du får den!

Frihet att utforska•	
Stort urval av bilar•	

Total flexibilitet•	
Tryggt och säkert•	

6982	Hyrbilar	ad_200x290_AW_V1.indd			1 8/12/09			17:10:24



Flygarnas favoriter
Cockpit- och kabinpersonalen på Thomas Cook Airlines är mer resvana än de flesta. Men vart reser de 
själva på semester? Vi bad några av dem plocka ut sina favoriter i Vings värld.

Tonny Olsén, steward

Tonny Olsén är steward på Thomas Cook Airlines och har sin bas 
 i Malmö. 

favoritresmål?
– Palma stad på Mallorca. Jag reser dit minst en gång om året. Alltid  
mellan mitten av maj och mitten av juni, innan säsongen har kommit  
igång på riktigt.

varför?
– Då är det som allra vackrast och grönast där nere. Och Palma är en fantastisk stad, där det 
räcker att bara strosa runt och inte göra något särskilt. Här finns något för var och en, atmosfä-
ren, arkitekturen, shoppingen, strandpromenaden och havet… Det är intimt och genuint fastän 
det är en storstad. Dessutom tar det bara 2,5 timme att flyga hit från Malmö.

Peter Thulin, flygkapten

Peter Thulin är flygkapten på Thomas Cook Airlines,  
med Stockholm som bas.

favoritresmål?
– På familjesemestern – gärna Mallorca. Men som multisportare  
och triathlonutövare säger jag Gran Canaria. Här bor jag alltid vid  
Las Canteras-stranden.

varför?
– Det ligger så nära och i samma tidszon. På morgonkvisten är det underbart att springa på 
stranden. Sedan brukar jag dra direkt upp på cykeln till byn Teror där jag äter frukost. Det är 
alltid kanonväder. Alla som besöker Gran Canaria borde ge sig upp i bergen. Jag cyklar upp 
till de högsta topparna, Roque Nublo och Pico de las Nieves. Luften är frisk och vattnet är 
rent. I februari, när mandelträden blommar rosa är det helt fantastiskt. 

Anders Rosin & Maria Svensson,  
steward & flygvärdinna

Anders och Maria jobbar på Thomas Cook Airlines.  
De har Göteborg som bas och bor norr om stan med 
barnen Elton, 4 och nyfödde Charlie. De har rest en hel 
del, både i och utanför Vings värld.

favoritresmål?
– Sunwing Resort & Spa Sandy Bay på Cypern när vi reser 
med hela familjen.

varför?
– I vår generation reser vi ju mycket. Vi har vänner som har bilat genom Europa med sina barn 
och bott på spridda hotell. De fick se mycket, men säger själva att de saknade det där som 
behövs för att man själv ska kunna vila ut. Vi har hittat just det på Sunwing Resort & Spa Sandy 
Bay. Hotellet har allt man vill ha på semestern och vi har även dragit dit våra föräldrar som nu 
trivs lika bra som vi. Vi brukar ofta cykla hela vägen ut till fantastiska Golden Beach eller en öde 
strand och ta med oss picnic. Man kan hyra både cykelhjälm och barnstol och cykelvägarna är 
bra kring Sunwing och separerade från bilvägen. 

”palma är intimt och genuint.”

”när mandelträden  

blommar rosa är det  

helt fantastiskt.”

”vi har även dragit dit  

våra föräldrar som nu  

trivs lika bra som vi.”

  nr 1/2010 vings värld   45 



Det minoiska kreta
Neapoli på östra Kreta var huvudstad i Lassithi-regionen fram till 1904, då Agios Nikolaos blev ny 
huvudstad. Denna vackra by är dock inte målet med utflykten, så lämna den bakom dig och ta dig vi-
dare upp i bergen. Passera de små bergsbyarna Apano, Kato Amygdali och Zenia, och fortsätt sedan 
färden tills du passerar den högsta punkten. Här befinner du dig 1 100 meter över havet och utsikten 
härifrån är obeskrivlig.

Du är nu alldeles intill Lassithiplatån och vägen leder nedåt och in mot platån. Passera den första 
byn, Mesa Lassithi, och sväng sedan höger till Kroustalleniasklostret. Det här klostret var viktigt för 
kretensarna i deras kamp mot turkarna. Efter ett besök i klostret kan du köra i en cirkel runt platån, 
en tur på cirka 25 kilometer. Efter en stund når du fram till pittoreska Tzermiado, en lite större by 
som ligger vackert på bergssluttningen. På bergstoppen ligger Karfi med fornlämningar från den  
minoiska tiden. Hit kan du bara ta dig till fots eller på åsneryggen – om du orkar med ett par kilo-
meters strapats i hård terräng…

 Från Tzermiado fortsätter vägen genom byarna Lagou och Pinakiano fram till Plati. Därifrån kan 
du ta dig upp till Diktigrottan, där det sägs att guden Zeus föddes. Enligt myten föddes Zeus i största 
hemlighet av sin mor Rhea, allt för att hans far Kronos inte skulle äta upp honom. Vid utgrävningar i 
grottan har man funnit altare, keramik, statyer och längst in en underjordisk sjö. Det finns möjlighet 
att besöka grottan, men den är inte alltid öppen och man har bara tillträde en bit in i den. Hör med 
den lokala turistbyrån för mer information. Från Diktigrottan fortsätter färden mot Agios Yeorgios, 
en större by som bl.a. rymmer ett folkloremuseum i ett vackert hus från 1800-talet. Ett besök på  
museet avslutar denna kulturhistoriska upptäcktsfärd.

3
sköna 

bilutflykter
Med en schysst hyrbil slår man hela 
världen med häpnad. Eller åtmins-
tone har man friheten att se sig om  
i sitt eget tempo och stanna där 
man själv vill. Kanske kan man hitta 
sin egen strand eller den där unika 
lilla byn som knappt syns på kartan. 
Här tipsar vi om tre sköna bilutflyk-
ter, på Ving.se/reseguider hittar du 
ännu fler.

egen bil på resmålet
På de flesta resmål kan Ving 
erbjuda hyrbil via AVIS – ett 
smidigt sätt att ta sig till hotellet 
och ut på egna upptäcktsfärder. 
Hyrbilen bokar du som tillval då 
du gör din bokning – garanterat 
billigare än på resmålet. Du riske-
rar inte att det är fullbokat och 
du kan avboka kostnadsfritt 
fram till avresan. 

Läs mer på Ving.se/hyrbil/start

”tzermiado, en lite större  
by som ligger vackert  
på bergssluttningen”

TexT: KrisTofer Kebbon
foTo: Vings bildarKiV
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Starta i Rhodos stad och kör cirka 45 km västerut mot Kamiros, som bygg-
des av dorerna runt 1100 f.Kr. Här finns en historisk utgrävning som är väl 
värd ett besök. Missa inte att införskaffa en av de broschyrer som berättar 
om denna fantastiska plats och dess historia. Kör sedan mot Kamiros Ska-
la och vidare upp i bergen mot Embona, en by som ligger på sluttningen till 
Rhodos högsta berg Atavyros. Väl framme i Embona finner du flera olika 
vinfabriker. Emery är den största och har öppet varje dag mellan 08 och 15. 
Värd ett besök är också den familjedrivna lilla fabriken Konaki. Här gäller 
inga speciella öppettider – det är bara att knacka på! Är du på ön i skörde-
tider (augusti–september) kan du stanna till vid någon av Embonas många 
vinodlingar. Byborna är mycket gästvänliga så här har du chansen att få 
dina egna handplockade vindruvor.

Från Embona åker du mot Monolithos där du kan passa på att ta ett 
svalkande dopp nere vid den ensliga stranden Fourni. Den lilla byn Mono-

lithos bjuder på en fantastisk utsikt över havet, så stanna här för att äta 
lunch i en inspirerande och rogivande miljö.

Från Monolithos går sedan färden tillbaka mot Embona via Agios Isido-
ros. Sväng av mot Koutsotis och därifrån vidare upp i bergen till Profiti Ilias. 
Här finns möjlighet att vandra lite i bergen eller ta en kopp eftermiddagste 
på det lilla café som serverar härligt doftande teer bryggt på örter som 
plockats här i bergen. Efter denna sköna paus åker du förslagsvis vidare 
till den vackra lilla byn Apollona för att besöka byns museum – ett genuint 
grekiskt gammalt hem där du får inblick i hur vardagen kunde se ut en gång 
här på ön. På väg hem passerar du ett antal små fina byar som Platania, 
Eloussa, Dimylia och Soroni. Har du krafter kvar så stanna till i någon av 
dem för ännu en liten paus innan du fortsätter kustvägen upp mot Rhodos 
stad.

På rhoDos sluttningar

hisnanDe vyer På norra mallorca
Med sina 3 640 kvadratkilometer finns det mycket att upptäcka på  
Mallorca. Och trots att Ving har varit längre på Mallorca än någon annan 
researrangör gör vi nya upptäckter hela tiden. På denna utflykt hittar du 
några av dem.

I närheten av Cala Ratjada ligger Capdepera, en by som från medel-
tiden och ända fram till 1800-talet var ett tillhåll för sjörövare. Slottet i 
Capdepera härstammar från 1200-talet och anses vara Mallorcas mest 
imponerande befästningsanläggning. Här gömde sig stadens befolkning 
när sjörövarna kom upp från kusten för att ödelägga och förstöra bebyg-
gelsen utanför murarna. Innanför murarna finns kyrkan Nuestra Señora de 
Esperanza, och från dess platta tak kan man se ner mot kusten.

Efter Capdepera fortsätter färden västerut förbi Alcudia och vidare 
norrut till Pollensa, en av Mallorcas bäst bevarade städer med anor ända 
från romartiden. Pollensa ligger i den fruktbara dalen Vall d’en Marc, 5 km 
inåt landet från den lugna badorten Puerto Pollensa. Detta område var 
det först befolkade området på Mallorca. Pollensas största sevärdhet är 
kapellet El Calvario, som ligger på bergstoppen med samma namn – Puig 
de Calvario. El Calvario betyder korsfästelsevägen och anspelar på Jesus 
väg till Golgata. En cypresskantad stentrappa leder fram till kapellet med 
365 trappsteg som symboliserar årets dagar.

Åk (försiktigt!) vidare på den slingriga bilvägen till öns norra spets på 
halvön Formentor. Ta stentrappan ner till den anlagda avsatsen på utsikts-
platsen ”Mirador d’es Colomer”. Här har du en underbar utsikt från Mal-
lorcas nordligaste punkt.

”Är du på ön i skördetider kan 
du stanna till vid någon av  
embonas många vinodlingar.”

”åk (försiktigt!) vidare på den 
slingriga bilvägen till öns norra 
spets på halvön Formentor.” 
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Sunprime – nu även på sommaren
Vi svenskar reser av tradition till Kanarieöarna på vinterhalvåret. 
Men många hävdar att de populära öarna gör sig ännu bättre på 
sommaren. Spanjorerna själva, till exempel. Och reser du utan 
barn har du ytterligare en anledning att testa. Från och med 
sommaren 2010 håller nämligen Vings hotell för vuxna, Sunprime 
Resorts, öppet även på sommaren. Och reser du ensam kan du på 
Sunprime Atlantic View få ett eget rum utan extra kostnad!

nya 
resmål 
i Turkiet3

Camyuva

Kemer

Beldibi

Alldeles vid havet, en knapp mil 
söder om Kemer, ligger Camy-
uva. Här väntar avkoppling, lyx 
och kanske spännande turer 
på den turkiska landsbygden.

En ung badort på den turkiska 
turkoskusten, vid foten av de 
magnifika Taurusbergen. Här 
bor du nära stranden, nöjeslivet 
och spännande sevärdheter.

En knapp timme söder om An-
talya ligger Beldibi, omgivet av 
citruslundar och med Taurus-
bergen i ryggen. Här finns stor-
slagen natur och härliga bad. 

Senaste nytt i Sunwings värld!
Sunwing på Rhodos växer… …och får Fitness & Spa

Sunwing Resort Kallithea på Rhodos, ett av våra mest 
populära hotell, blir till sommaren 2010 ännu större. Det är det 
intilliggande hotellet SunGarden Rhodos som nu blivit en del av 
Sunwing.

Byggnaden har döpts om till Helios (efter sol guden), och har 
tillgång till havet och stranden precis nedanför. Dessutom kom-
mer det att finnas ett stort poolområde, Lime Bar och Lollo & 
Bernies MiniLand. Därmed blir Sunwing Resort Kallithea det 
första hotellet med två MiniLand!  

Till sommaren inviger vi även vår nya 
spaanläggning på Sunwing Resort 
Kallithea. Det innebär att 7 av våra 
10 Sunwing-hotell nu är utrustade 
med spa, där du kan du välja mellan 
massor av lyxiga behandlingar. Prova 
populära Sunwing Ritual, oförglömliga 
Hot Chocolate Massage, eller varför inte 
Hot Stone Massage – 75 minuter av ren njutning!

 Platina för 
Lollo & Bernie!  

aktuellt hos Ving

Nu kan våra favoritmas-
kotar Lollo & Bernie 
sälla sig till skaran av fram-
gångsrika duos som Simon 
& Garfunkel, Roxette och Pet 
Shop Boys. De har nämligen 
sålt fantastiska 20.000 ex av cd:n 
”Tre Små Björnar”, vilket har förärat 
dem en platinaskiva. Lollo & Bernie 
sägs vara utomordentligt nöjda, och 
har redan spelat in uppföljaren  
– ”Tre Små Björnar Vol. 2”.
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SATS på Sunprime Resorts
Träningstrenden håller i sig, och allt fler väljer att avbryta 
poolhänget för lite träning på semestern. Ving samarbetar 
med SATS och kan sedan en tid tillbaka erbjuda SATS kon-
ceptklasser på alla våra Sunwing Resorts. Nytt för i år är att 
detsamma gäller på våra hotell för vuxna – Sunprime Resorts. 

På golffronten…

• Nytt golfhotell i Belek
Belek är Turkiets golfmetropol nummer ett, 
med högsta kvalitet på både golfbanor och 
hotell. Årets nyhet är Sueno, en mycket pris-
värd golfanläggning med två utomordentliga 
18-hålsbanor direkt i anslutning till hotellet.

• Golfskolan flyttar
Swedish Golf Academy är av många ansedd 
som Skandinaviens bästa golfskola. I år flyttar 
vi skolan från Mallorca till Gloria Golf i Belek, 
Turkiet. En vacker golfbana med 45 hål och 
fina träningsförhållanden direkt vid havet. 

• Golfpaket på sommaren
Det är ingen nyhet att Gran Canaria och  
Teneriffa är fantastiska golfresmål med 
härligt klimat och utmärkta banor. Nytt är 
däremot att vi från sommaren 2010 även 
erbjuder golfpaket hit på sommaren.  
Läs mer på Ving.se/golfresor!

Fina viner hos Ving
Sunwing Resort & Spa Alcudia på Mallorca 
har fått en ny välkomponerad vinlista, med 
lokala viner från regionen. Bakom vinlistan 
står en av Sveriges främsta vinexperter –  
Göran Klintberg, sommelier och ordfö-
rande i Svenska Sommelierföreningen. Göran 
fick uppdraget att uppdatera den gamla vinlistan 
till ett modernare utbud, och på Mallorca fann han 
flera vingårdar som producerade väldigt bra viner.

– Att Mallorca har så bra vingårdar var för oss 
en mycket positiv överraskning och väldigt bra, 
eftersom Ving vill föra fram den lokala vintradi
tionen tydligare. Det finns massor av intressanta 
vinproducenter som få känner till, med viner som 
jag tror att gästerna kommer tycka är mycket 
spännande och goda, säger Göran Klintberg.

Chatta med en reseexpert
Ving har länge varit kända för att ligga i framkant när 
det gäller kommunikation på webben och i sociala 
medier. Nu har vi förbättrat vår service ytterligare 
ett snäpp genom att lansera en chattfunktion på 
Ving.se. Så för dig som inte vill ringa, maila eller 
besöka en av våra butiker finns nu även möjligheten 
att chatta med oss. Chatten är öppen alla dagar i 
veckan.

Miljönytt
Ving var den första resekoncernen i Europa som 
mottog Miljöblomman, EU:s egen miljömärkning  
för hotell. Vi fortsätter miljöarbetet, bl.a. genom  
att klimatkompensera alla våra tjänsteresor.

Under 2008 gav detta två miljoner kronor som  
ska användas till att värma upp varmvatten och  
pooler med solpaneler på Sunwing Resort & Spa 
Alcudia, Mallorca.

aktuellt hos Ving
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”Den som inte egenhändigt har tillrett en måltid åt sina vänner har gått miste om 
det angenämaste sättet att utöva vänskap” skrev mästerkocken och krögaren 
Tore Wretman 1956 i sin kokbok Menu. Han är kanske inte mest känd för ”nyttig” 
mat – men han lade grunden till den internationella matkultur, som nu blomstrar 
här hemma som aldrig förr. Redan på 1950-talet introducerade han den läckra 
medelhavsmaten i Sverige, med rätter som salade niçoise, pasta alfredo och 
moules à la marinière. 

Tack vare charterflyget har vi blivit ett resande folk och ju mer vi reser till 
Spanien, Grekland, Turkiet och Cypern, desto mer har vi lärt oss att älska 
medelhavsmaten. Meze, taramousalata, tzatziki, grillad halloumi, gambas al ajillo, 
calamares och andra tapas har blivit våra älsklingsrätter. Och när trenden är 
glasklar för vad vi vill stoppa i oss på 2010-talet, nämligen äkta, närproducerad 
och nyttig mat, har den hälsosamma medelhavskosten blivit ännu trendigare. 

Som en röd tråd för all matlagning kring Medelhavet går olivolja. Allt baseras 
på den nyttiga olivoljan – frukost, lunch och middag. I medelhavsköket steker 
man aldrig i smör. En god olivolja ska det vara, gärna en kallpressad jungfruolja, 
som innehåller både fleromättat fett – som är bra för hjärtat – och antioxidanter. 
Utbudet av fräsch frukt, färska grönsaker och doftande kryddor är enormt 
året om. Därför använder man mycket baljväxter och bönor och fräscha, 
solmogna tomater, aubergine och paprika som smaksätts med vitlök, timjan, 

Medel 
havs
 mat

– kärlek, vitlök och olivolja

text: catharina hådell  
Foto:  Pelle lundberg , joakim borén och david johansson
stylist: jeanette rattFelt



Kolla i saluhallen efter 
färska fikon under skörde
tiden i augusti/september.  

I Spanien finns det två  
sorters fikon, svarta brevas 

och gröna och lite sötare  
higos. Allra godast är de 
när de är solvarma och 

riktigt mjuka. Eller torkade, 
som vintergodis, med  

    valnötter i nov/dec.

Kronärtskocka
Kronärtskockan är en sorts tistel som 
spreds från Nordafrika runt Medelha-
vet genom den tidiga antikens handel. 
Växten är rik på antioxidanter och där-
med bra för immunförsvaret. I Spanien 
har denna delikatess ursprungsskydda-
de geografiska områden, ungefär som 
champagne.

Vitlök
När vitlöken är färsk doftar man mindre 
vitlök efteråt. Fråga om den är färsk när 
du handlar – den ska vara fast och lite 
rosa och får inte vara torr. Visste du för-
resten att vitlöken ska skäras på läng-
den och inte på bredden för att man ska 
få fram den bästa smaken?

Granatäpple
Granatäpple är bland det nyttigaste 
man kan äta, med massor av C-vitami-
ner, folsyra och antioxidanter. Sägs 
också bromsa prostatacancer, enligt 
en amerikansk studie. Tips! Blanda val-
nötter och de röda granatäppelkärnor-
na i en krusig escarolesallad.  Snyggt, 
nyttigt och gott!



miguel suárez  och aridani alonso – två av sunwing resorts mästerkockar.

salvia, rosmarin, basilika… Och cayennepeppar, 
åtminstone i Spanien.

Fina råvaror är en lika viktig komponent som 
olivoljan. Och man tar sig tid, både när man 
handlar, tillagar maten och njuter av den färdiga 
rätten. Medelhavsrytmen är lugn och inköpen av 
råvarorna ses som en del av matlagningen. Man 
går till saluhallen, köar med korgen på armen 
och kan så småningom få råd och inspiration 
till dagens matlagning under en pratstund med 
handlaren. ”Ta några bitar kabeljo så får den extra 
smak”, kan han tipsa om till fisksoppan. Utvalda 
råvaror ska det vara – skaldjur och färsk fisk som 
har landats i fiskehamnen tidigt på morgonen 
samma dag. Lamm- eller kalvkött och grönsaker 
från traktens bönder. Sedan lagas allt från 
grunden med mycket kärlek och en skvätt vin, för 
den goda smakens skull. 

Medelhavsmat för hela familjen  
på Sunwing Resort
Som projektledare för Sunwing Resorts Food 
& Beverage är Lennart Kevdal ständigt på jakt 
runt Medelhavet efter nya lokala rätter som 
ska falla oss skandinaver i smaken. Han har 
gedigen bakgrund från restaurangbranschens 
kvalitetskrogar, som Fina Fisken i Trosa och 
Hotell Diplomats T/BAR i Stockholm. 

Lennart Kevdal arbetar tätt tillsammans med 
de lokala köksmästarna kring Medelhavet, och 
med restaurangcheferna och servitörerna för 
att de ska få allt att fungera optimalt i kök och 
restaurang på varje Sunwing Resort. De utbyter 
erfarenheter, inspirerar och låter sig inspireras. 

– Det är en ständig diskussion och vi går 
ofta ut och äter tillsammans. Den som tror att 
det sitter ett matlag i Stockholm, som skickar 

ner recept på räkcocktail och färdiga menyer 
tror fel. Så fungerar det inte alls. Svenska folket 
är kunniga idag, framför allt när det gäller 
medelhavsmaten och trenden går mot det lokala. 
På Sunwing Resort vill vi alltid vara steget före. 
Det var vi redan 1993 när vi skapade La Tasca i 
Cala Bona. Och grundvärderingarna finns kvar: 
medelhavsmat med kvalitet för hela familjen.

För att få nya idéer botaniserar Lennart bland 
bykrogarna på Mallorca och Cypern, i Grekland 
och Turkiet. När han är på Mallorca stannar 
han också gärna till för lunch på någon enkel 
restaurang i ett industriområde utanför Palma. 

– Där kommer man närmare det riktigt lokala. 
Man får en trerätters meny som står skriven på en 
griffeltavla, säger Lennart Kevdal.

Under ett besök på Sunwing Resort i Cala 
Bona blev han hembjuden till en av de anställdas 
mammor. Upplevelsen blev ett minne för livet. 
Nästan religiös, säger han själv. Mamman bodde i 
ett litet hus i byn Sa Coma söder om Cala Bona.

– Man var tvungen att gå in genom garaget 
för att komma till köket. Det var enkelt möblerat 
med ett rustikt träbord och en gammaldags spis. 
Där grillade hon sina fiskar. Hon hade dukat fram 
oliver, hemmagjord sobrasada (den speciella 
mallorkinska korven) och brytbröd. För mig blev 
det nästan som en uppenbarelse. Det förstärkte 
min känsla av vad våra gäster vill ha, vilket vi nu 
försöker förmedla, säger Lennart Kevdal.

Sunwing Resort arbetar med tre restaurang-
koncept. Sunwing Resort Inclusive, som blev en 
stor försäljningssuccé redan i starten. Finkrogen 
Fino Restaurang & Grill som serverar tournedos, 
chateaubriand och andra klassiker. La Tasca, 

”kvarterskrogen” med lokala smaker. Hög kvalitet 
går som en röd tråd genom Sunwing-köken.

– Vi försöker använda närproducerade råvaror 
och lagar det mesta från grunden själva.  Olivolja, 
vitlök, grönsaker, färska kryddor och kött – allt 

kommer från gårdarna i trakten. Och i köken är 
det kliniskt rent. Senast var jag tvungen att ta på 
mig mössa,  vit rock och skoskydd när jag besökte 
Sunwing-köket i Turkiet. Moroten för mig i mitt 
arbete är att göra våra gäster nöjda. Vi ska hålla 
hög klass och vi går seriöst till väga. Nu kommer 
vi också att satsa på extremt bra Sunwing Resort 
Inclusive. Andra har mat – på Sunwing Resort äter 
man gott.

lennart kevdal

Lär dig laga Lennarts medelhavsfavoriter från restaurang La Tasca – 
se recept på nästa sida!  Läs mer om maten på Sunwing Resort:  
Ving.se/sunwing-mat
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Dadlar  
med bacon  
16 st Dadlar, urkärnade
100 gram Blåmögelost
8 skivor Bacon, halverade

Manchego  
med färska fikon  
100 gram Manchegoost, i bitar
4 st Färska fikon, klyftade
 Olivolja
 Sherryvinäger
 Svartpeppar

Fyllda Pimientos  
de piguillo (små paprikor)  

12 st Pimientos
1 dl Ricottaost
1 st Sardellfilé, 
 finstrimlad
1 msk Gräslök, finhackad
 Tabasco, salt och peppar

Grillade skaldjur Lammkotletter med rosmarin

4 portioner

1 dl Olivolja
2 klyftor Vitlök, hackad
1 dl Persilja, grovhackad
1/3 dl Citronsaft
 Salt och svartpeppar

1 kg Blandade skaldjur, t ex  
 minibläckfisk, Scampi  
 eller räkor på  spett
30 st Musslor
2 dl Aioli
 Tomatsallad, bruschetta  
 och citronklyftor 

4 portioner

1 dl Olivolja
2 msk Rosmarin, grovhackad, färsk
0,5 dl Persilja, grovhackad, färsk
1 tsk Timjan, grovhackad, färsk
2 klyftor Vitlök, hackad

1 krm Chiliflakes
 Salt och peppar
12 st Lammkotletter
4 port Ugnsrostade potatishalvor
4 st Citronhalvor, grillade
 Blandad sallad

Blanda ihop olja, vitlök, persilja och citronsaft, smaka av med salt och 
 peppar. Pensla marinaden på skaldjur och låt dra i 30 minuter. Grilla sen  
på het grill, pensla med mer olja under tiden du grillar.

Klicka aioli på musslor och lägg på plåt, sätt ugnen på grill och sätt in  
plåten i några minuter. När aiolin fått färg, ta ut och servera direkt.

Servera skaldjur och musslor med grillad bruschetta, tomatsallad  
och citronklyftor.

Blanda en marinad på olja, örter, vitlök och chiliflakes. Marinera lammkot-
letterna i 1–2 timmar, använd gärna en plastpåse. Grilla lammkotletterna till 
önskad stekgrad och servera med potatis, de grillade citronhalvorna och 
en sallad.

Tapas

Glöm inte bort de goda skaldjuren i Medelhavet. En av de enklare och godare rätterna med smak av Grekland.

Det enklaste är oftast det godaste. Tapas är namnet på de spanska  
små rätter som serveras både kalla och varma, och som med fördel kan  
kombineras till en hel måltid.

Fyll dadlarna med ost och 
linda sen en halva bacon runt 
varje dadel. Sätt en tand-
petare igenom för att hålla 
baconet på plats.

Lägg på en plåt och baka i 
ugn på 200°C i 5–10 minuter 
eller stek dem i panna tills du 
är nöjd.

Blanda ihop ricottaost med 
sardell och gräslök, smaka 
av med tabasco, salt och 
peppar. Fyll paprikorna och 
lägg på tallrik.Ringla gärna lite 
olivolja på och servera med 
bröd.

Varva ost och fikon på en tall-
rik. Ringla på lite olivolja och 
vinäger, mal lite svartpeppar 
ovanpå.
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Vi åkte till NewYork i oktober  2008 och fick en 
fantastisk höst resa. Vi åkte de typiskt gula taxibilarna hit och dit över 
Manhattan. I Soho shoppade vi en hel del och sen åt vi den godaste sushi 
vi någonsin ätit, sushi är jättegott, särskilt i Soho. Vi handlade kläder på 
5th Avenue, galet mycket kläder på Abercrombie & Fitch. Där fick vi först 
stå i kö för att få komma in i affären, som är mer som ett disco än affär, 
dansande killar i bar överkropp, tjejmodeller, hög musik samt en stark doft 
av parfym. 

En av de varma höstdagarna spenderade vi i Central Park, självklart ville 
vi vara äkta turister och åkte häst och vagn. Vår häst gick rakt in i bakluckan 
på en taxi men det brydde sig varken häst, kusk eller taxichaffis om. 

Vi passade på att hyra cyklar i Central Park och hann på så vis se hela 
parken. Vi cyklade en söndagsmorgon och då var många Manhattanbor 
ute och sprang, rastade hundar och lekte med barnen. Vi cyklade även in  
i Harlem som börjar precis vi nordligaste delen av Central Park, där var 
massor med folk ute på gatorna och vi hörde gospel från kyrkorna. 

Maten vi åt i New York var helt fantastisk, vi hade gjort en grundlig research 
på var man skulle äta ”just nu” och hade bokat bord långt innan avresa. Det 
visade sig att vi åt en av middagarna på samma restaurang som ”Carrie” 
i Sex and the City hade sin möhippa på i filmen. Nattlivet går inte av för 
hackor och en lång brunch på rätt ställe dagen efter är också underskat-
tat. En annan av kvällarna satt vi högst uppe på en av skyskraporna och åt 
middag, det kändes mäktigt. 

Vi åkte även med tunnelbanan över till Brooklyn och det kan jag verk-
ligen rekommendera, mysiga lite lugnare kvarter och sen får man ju den 
otroliga promenaden tillbaka till Manhattan över den klassiska Brooklyn 
Bridge.

Till slut var vi tvungna att åka hem för det var finanskris, på riktigt alltså, 
vi hade inte ett öre kvar, och inte Lehman Brothers heller, men det var 
kul, nästa gång lämnar vi nog barnen hemma igen. Tack till våra snälla 
barnvakter.

New York  av Pete

loNdoN av Andréas och Emelie

Gästernas restips: Storstäder
  Vill du läsa fler berättelser från våra gäster, eller själv dela med dig av ditt bästa semesterminne? Besök Ving.se/reseberattelser!

”SuShi är jättegott, 
SärSkilt i Soho”

”vi gick i BeatleS 
 fotSpår på  

aBBey road”

london är staden  som har något 
för alla smaker – och bäst av allt är att man tar 
sig hit snabbt och billigt! Vi upplevde allt och 
lite till på våra tre dagar och kom hem med fulla 
resväskor och var även fulla med minnen som vi 
kommer ha med oss hela livet. Ena dagen shop-
pandes i dom stora varuhusen, andra dagen 
drog vi oss bort från turiststråken och valde 
god öl i en lokal pub och lunch på en fantastisk 
mat-marknad. Dagen avslutades med att vi gick 
i Beatles fotspår på Abbey road. Till London 
kommer våren tidigt, så ett hett tips är att åka hit 
för att få lite härlig försommarvärme.

Shopping
Mat & Dryck
Sevärdheter
Nöjesliv

Shopping
Mat & Dryck
Sevärdheter
Nöjesliv
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rom  av Sixten

BarceloNa  av Anna

Gästernas restips: Storstäder
  Vill du läsa fler berättelser från våra gäster, eller själv dela med dig av ditt bästa semesterminne? Besök Ving.se/reseberattelser!

När jag fyllde 10 år  fick jag i present en resa till Rom med 
mamma. När vi kom dit var det första vi gjorde att ta en glass. Glassen 
var JÄTTEGOD, det var en chokladglass. Sen gick vi till Colosseum. Jag 
visste att det var en stor arena, men inte SÅ stor. Utanför kunde man köpa 
souvenirer, jag köpte en miniatyr-Colosseum som jag har stående i mitt 
fönster nu. Man kunde också ta kort på män utklädda till gamla romare, 
men det kostade 50 kr att fota dem, så mamma tog en smygbild när han 
inte tittade. 

Nästa dag gick vi till Forum Romanum som ligger precis bredvid Colos-
seum. Det var helt fantastiskt. Tänk att för två tusen år sen byggde Caesars 
män femvåningshus för hand, medan vi i Sverige härjade runt som huli-
ganer. Efter tre timmars vandring bland ruiner och fornlämningar var det 
mamma som bad mig om att få bara sitta ner och ta en glass någonstans. 
Så det gjorde vi. 

Den tredje dagen gick vi till Fontana di Trevi. Fontana di Trevi är en stor 
fontän där filmen ”La Dolce Vita” spelades in. För att komma dit behövde 

vi gå genom Via Sistina. Eftersom jag heter Sixten så var det ganska roligt. 
Fontana di Trevi var en storslagen plats. Det sägs att om man kastar ett 
mynt i fontänen kommer man att åka tillbaks till Rom, så det gjorde vi. När 
vi gjort det och vände oss om såg vi en luffare som hade en magnet på en 
pinne som han tog upp mynt med!

Efter en stund gick vi till Peterskyrkan. Inne i kyrkan var det massor av 
mosaikbilder. Det var väldigt stort där inne och väldigt fint också. Sen gick 
vi till Sixtinska kapellet. Målningarna där var de mest otroliga jag har sett. 
De bästa fanns i taket. Efter fem timmars lång vandring kom vi tillbaka till 
Peterskyrkan. 

På kvällen gick vi ut på finrestaurang, det var nämligen sista kvällen. Först 
klädde vi upp oss så att vi såg snygga ut och sen gick vi ut på en rest aurang. 
Där beställde vi varsin pastarätt. Och det var JÄTTEGOTT! Vi satt där och 
åt medan en italienare spelade Santa Lucia på dragspel. Den kvällen kom-
mer jag nog aldrig glömma.

Jag reste för att hälsa på  en gammal god vän i Barce-
lona och det första som hände när jag kom dit var att hon drog med mig 
till stranden där hon och hennes pojkvän arrangerat strandparty för ca 20 
vänner. De hade tänt stora facklor och gjort upp en eld. Där satt vi sedan 
ett stort gäng individer av blandad härkomst, ålder, kön och etnicitet. 
Många av oss förstod inte varandras språk, men på något underbart sätt 
så lyckades vi ändå kommunicera med varandra och alla drogs med i den 
goda gemenskapen. 

Efter att ha mumsat på medhavda baguetter och druckit en perfekt 
sangria började vi spontant att sjunga sånger för varandra. Sånger på våra 
modersmål var temat och det hela blev en show utan begränsningar. De 
utbrunna facklorna fick bli mickstativ och improvisationer av dans och 
medryckande handklappningar gjorde det hela till den underbaraste 
schlageryran!

”det Blev  
en Show utan 

BegränSningar”

”MaMMa tog en  
SMygBild när han  

inte tittade”

Mat & Dryck
Sevärdheter
Nöjesliv
Sport/Äventyr

Shopping
Mat & Dryck
Sevärdheter
Sport/Äventyr
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 Det här är Vings värld!
Ving startade 1956 med en mytomspunnen bussresa till Italien. Sedan dess har vi vuxit till Skandinaviens största rese
arrangör med resor över hela världen. Många förknippar Ving med charterresor, men i Vings värld ryms även tågresor, 
flygstolar, hotellövernattningar, skidresor, kryssningar, golfresor – och mycket, mycket mer. Vill du utforska mer av 
Vings värld så hittar du den i sin fulla prakt på Ving.se.

Charterresor
Det enklaste, bekvämaste och oftast det billi
gaste sättet att resa. Allt är färdigpaketerat 
med flyg och hotell och på många resmål vän
tar våra Vingvärdar med goda råd och tips.

Cityresor
Världens mest intressanta storstäder och se
värdheter! Här väljer du själv när du vill resa 
och hur länge du vill stanna.

Reguljära paketresor
Valet för dig som vill resa på egen hand och 
bestämma allt själv. Du väljer själv avresedag, 
reslängd, resmål, hotell, upplevelser etc.

Tågresor
Låt själva resan bli en del av äventyret! Med vår 
tågcharter kan du välja bland flera av kontinen
tens vackraste resmål och se fram emot en 
resa genom Europas kontrastrika landskap. 

Skidresor
Enkelt, bekvämt och tryggt. I Alperna erbju
der vi många av världens mest älskade skid
paradis, med bra hotell, alpinvärdar och bok
ning av liftkort hemifrån. 

Golfresor
Ving är Skandinaviens största golfrese arran
gör med över 30 års erfarenhet av golfresor. 
Hos oss får du alltid garanterade starttider 
och direktflyg från flera avreseorter.

Endast flyg
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! 

Endast hotell
Vill du enbart boka hotell? Vi kan erbjuda 
drygt 2 000 stycken över hela världen, till rik
tigt förmånliga priser. Allt från femstjärniga 
lyxhotell till enklare bungalows.

Kryssningar
Högklassiga kryssningar där det mesta ingår  
i priset: mat, nöjen, aktiviteter, service och 
underhållning. Ett suveränt sätt att resa när 
man vill uppleva mycket på kort tid.

Långsemester
4, 8, 10 eller ända upp till 20 veckor! Välj ur 
marknadens största och bästa utbud. Trev
ligast bor du på Sunwing Resort. Här är det 
lätt att leva ett aktivt liv nära havet.

Grupp & Konferens
Inte dyrare – bara roligare. Ving är Skandina
viens mest erfarna arrangör av grupp och 
konferensresor utomlands och har hela  
världen som arbetsfält. 

Rundresor
Vings rundresor är långt utöver det vanliga, 
men ändå enkla att uppleva. Våra reseledare 
kan sina resmål och är äventyrslystna och  
entusiastiska – precis som våra gäster. 
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Aruba

Bulgarien
Albena, Balchik, Golden 
Sands, Nessebar, Sunny 
Beach

Curaçao

Cypern
Ayia Napa, Fig Tree Bay/ 
Protaras, Larnaca, Limassol 

Dominikanska  
republiken
Bahia de Maimon, Cabarete, 
Costa Dorada, Playa Dorada  

Egypten
El Gouna, Hurghada, Luxor,  
Makadi Bay, Nilenkryssning, 
Sharm el Sheikh, Soma Bay

Gambia

Grekland
Kalymnos
Karpathos
Kos
Kreta
Agia Marina , Aghios 
Nikolaos, Balí, Gerani, 
Hersonissos, Kalives, Kato 
Daratso, Kolimbari, Kato 
Stalos/Kalamaki, Makrigia
los, Maleme, Platanias,  
Rethymnon 
Lefkas
Agios Nikitas, Nidri

Paleros
Parga
Rhodos
Faliraki, Kallithea, Lindos, 
Pefkos, Rhodos stad,  
Rhodos västkust 
Samos 
Skiathos
Skopelos
Thassos
Potos, Thassos stad
Tilos

Indien
Norra Goa
Panaji
Södra Goa

Indonesien
Bali
Kuta Beach, Nusa Dua, 
Sanur, Ubud 

Italien
Positano,  Sorrento, Venedig

Kambodja
Angkor, Phnom Penh,  
Rundresa Kambodja,   
Sihanoukville

Kenya   
Mombasa, Nairobi

Kroatien
Baska Voda, Brela, Gradac, 
Hvar/Jelsa, Opatija, Poreç, 
Punta Verudela, Rovinj, Split, 
Vrsar 

Kuba   
Havanna, Varadero

Malaysia
Borneo, Kuala Lumpur,  
Langkawi, Penang

Maldiverna

Marocko
Agadir, Essaouira,  
Marrakech

Mauritius

Mexiko
Playa del Carmen   

Portugal
Madeira
Funchal, Prazeres

Spanien
Costa del Sol
Benalmadena, Marbella,
Torremolinos, Torrox Costa
Fuerteventura
Corralejo, Jandía 
Gran Canaria
Amadores, Arguineguín,
Las Palmas, Maspalomas,  
Playa Meloneras, Playa 
del Cura, Playa del Inglés, 
Puerto de Mogan, Puerto 
Rico, San Agustín
La Gomera   
Teneriffa
Guía de Isora, Los 
Cristianos,  Los Gigantes, 

Playa de las Américas, 
Puerto de la Cruz, Playa 
Paraiso, San Miguel de 
Abona, 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 

Sydafrika
Durban, George, Johannes
burg, Kapstaden, Knysna,  
Krugerparken, Plettenberg, 
Port Elizabeth, Winelands  

Tanzania  
Zanzibar

Thailand
Phuket
Bangtao  Bay, Kamala, 
Karon, Kata, Khao Lak, Koh 
Yao Noi, Nai Yang  Beach, 
Patong, Rawai, Surin 
Krabi & Trang
Ao Nang, Klong Muang, Koh 
Jum, Koh Klang, Koh Lanta, 
Koh Mook, Koh Ngai, Koh 
Phi Phi, Trang, Railay  

Centrala och norra 
Thailand
Bangkok, ChaAm/Hua Hin, 
Koh Chang, Koh Kood, Koh 
Nang Yuan,  Koh Phangan 
Koh Samet, Koh Samui, Koh 
Tao, Rayong Beach
 
Tunisien
Hammamet,  Port el  
Kantaoui, Sousse 

Turkiet
Alanya, Akseki, Antalya,  
Beldibi, Belek, Camyuva, 
Kemer, Side 
 
USA
Florida
Clearwater Beach, Fort 
Lauderdale, Fort Myers, Key 
West, Lauderdale by the 
Sea, Miami Beach, Orlando 
Mer USA  
Boston, Chicago, Las Vegas, 
Los Angeles, New York, San 
Francisco, Washington DC

Vietnam
Hanoi, Nha Trang, Phan 
Thiet, Phu Quoc Island

Läs mer om våra resmål på Ving.se

Mer än  
200 resmål  
i 30 länder

Cityresor
Amsterdam, Aten, Barcelona, 
Berlin, Bryssel, Budapest, Can
nes, Dublin, Edinburgh, Florens, 
Glasgow, Istanbul, Köpenhamn, 
Lissabon, London, Madrid, 
Manchester, Milano, New York, 
Nice, Tallinn, Paris/ Disneyland 
Resort Paris, Palma stad, Peking, 
Porto, Prag, Reykjavik, Riga, Rom, 
Venedig, Vilnius och Wien

Golfresor
Costa del Sol, Egypten, Fuerteven
tura, Gran Canaria, Irland, Kreta, 
Mallorca, Marocko, Mauritius, 
PortAventura, Portugal, Teneriffa, 
Thailand, Tunisien och Turkiet

Skidresor 
Frankrike  
Serre Chevalier, Val Thorens
Italien 
Canazei , Cervinia, Gressoney, 
Livigno, Sestriere  
Österrike  
St Anton  

Tågresor
Italien
Venedig, Comosjön,  
Gardasjön
Ungern 
Budapest, Balatonsjön/Siofok 
Österrike 
Schüttdorf/Zell am See
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Varifrån vill 
du flyga?

Med Ving kan du flyga direkt till solen från  
20 svenska avreseorter samt från Kastrup  

i Köpenhamn. Vilken passar dig bäst?  
På Ving.se/avreseflygplatser kan du se  

när vi flyger från just din flygplats.

•  Kiruna 
•  Luleå 
•  Skellefteå 
•  Umeå 
•  Östersund 
•  Sundsvall 
•  Borlänge 
•  Karlstad 
•  Örebro
•  Stockholm /Arlanda 

•  Nyköping /Skavsta 
•  Norrköping 
•  Göteborg /Landvetter 

•  Jönköping 
•  Visby 
•  Växjö 
•  Halmstad 
•  Kalmar 
•  Ronneby 
•  Köpenhamn /Kastrup

•  Malmö /Malmö Airport 
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Maten, hotellen, trenderna

prenumerera på vings värld
Vill du vara säker på att få kommande nummer av Vings värld? Gå in på Ving.se/prenumerera och anmäl dig – gratis!
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