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vings Karibien
Avreseflygplatser, flygtider, 
klimattabeller. Här hittar 
du hårda fakta om Vings 
Karibien.

phuKet från a–ö
Det finns minst lika många 
skäl att besöka Phuket 
som det finns bokstäver i 
alfabetet. Vings värld listar 
några av dem. 

barnvänligt boende  
i thailand
Thailändarna älskar barn, och 
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vi gärna om de bästa hotellen 
för våra minsta gäster.
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Gratis WiFi, ny flygplansmat 
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Läs mer om våra olika 
resmål och hotellkoncept.

In New York
Concrete jungle where dreams are made of
There’s nothing you can’t do
Now you’re in New York
These streets will make you feel brand new
Big lights will inspire you
Let’s hear it for New York, New York, New York…

EmpirE StatE of mind, Jay-Z fEat. alicia KEyS

54 tävla och vinn
Vill du också prova vinterns 

nyhet, den stressbefriade 
ögruppen i Atlanten? 
Var med i vår tävling och 
vinn en resa till Santa 
Maria på Kap Verde. 
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ett annat land
1492 landsteg Christopher Columbus på ön som fick nam-
net ”Hispaniola”. Drygt femhundra år senare, närmare 
bestämt i november förra året, satte jag själv min fot på 
den karibiska ön för första gången. Men vid den tidpunk-
ten hette resmålet Punta Cana, och landet Dominikanska 
republiken. 

Jag vet inte hur pass varmt välkomnande den gode 
Columbus fick, men själv blev jag överväldigad. Det var 
mitt första besök i Karibien och man kan lugnt säga att 
Dominikanska republiken överträffade mina förväntnin-
gar. Med råge. Framför allt var det tre saker som impone-
rade stort på mig: stränderna, hotellen och människorna. 

Här finns de där kritvita stränderna och det turkosblå 
vattnet på riktigt. Här finns fantastiska hotell, allt från 
små enkla pensionat till stora anläggningar med All In-
clusive. Och här möts man hela tiden av öppna och glada 
människor. Nu förstår jag verkligen varför Dominikan-
ska republiken hamnar på andra plats bland 143 länder  
i det som kallas ”Happy Planet Index”.

Och på tal om ”Happy” får jag av mina kollegor höra att 
på Aruba (ett annat av Vings resmål i Karibien) står det 
till och med ”One Happy Island” på bilarnas nummer-
plåtar. Vi diskuterar vilket land i Karibien som är bäst 
och alla har sin egen favorit. Därför har vi på Ving valt  
att satsa stort på Karibien nu till vintern 2012/2013.

I det här numret av Vings värld kan du läsa mer om Vings 
stora Karibienprogram. Och om en annan vinternyhet, 
Kap Verde. Om underbara Thailand. Om svenskarnas 
favorit nummer ett, Gran Canaria. Om New York, Lissa-
bon… Men oavsett var du väljer att semestra i vinter är 
vårt mål att du ska få de bästa veckorna på året när du 
reser med Ving.

Välkommen till ett annat land.

magnus	wikner
VD,	Ving	sVerige	aB

ledare



hit & dit

Barnresan = 
drömresan?

We   NY!

Fixa passet  
utan köer

Glöm långa köer, nu kan du skaffa 
nytt pass utan att behöva stå och 

vänta i timmar på passexpeditionen. 
Åtminstone om du bor i Stockholm. 

Numera kan du nämligen förboka 
besökstid hos samtliga passexpeditio

ner i huvudstaden. Du bokar tid på  
https:// bokapassistockholm.se/

Booking. 

Ge bort  
en bit av 
Sverige
Drabbas du också av panik 
varje gång du ska ge bort något 
typiskt svenskt till en utländsk 
besökare, eller när du ska 
hälsa på en vän i utlandet? 
Efter dalahästen brukar 
idéerna ofta ta slut. Ett tips 
för alla rådvilla är att kolla in 
scandinavianstuff.com, en 
webbshopp full med svenska 
souvenirer – allt från ost
hyvlar till Pippi Långstrump. 

Svenskarna fortsätter att älska storstadsresor och allra helst reser vi till New 
York – allt enligt vår undersökning Resepanelen. Andra heta metropoler på topp-

listan över populära storstäder är Barcelona, Rom, London och Paris. Läs mer om 
våra storstads resor, och hitta din egen favorit, på Ving.se/city

Spanien i  
en liten app
Är du trött på att bära runt på 
guideböcker under semestern? Nu 
kan din iPhone göra jobbet i stället, 
åtminstone om du ska till Spanien. 
Det populära semesterlandet har 
lanserat en rese- och stadsguide  
i form av appen iSpain med matnyt-
tig information om Spaniens största 
städer och turistdestinationer. 
GPS-tekniken leder användaren till 
närmsta attraktion, bar, restaurang 
eller hotell. Valutaomräknare, 
översättare och annan praktisk 
information ingår också. Ladda ner 
gratis via App Store.

Att resa med barn är väl helt 
underbart. Eller…? Har du 

planerat din resa noggrant 
är utsikterna goda för att 
semestern blir ett minne 

för livet. Har du till exempel 
tänkt på att även små barn 

behöver pass, vaccinationer och 
försäkringar? Nu finns en sajt 

där vi har samlat våra bästa 
tips för dig som reser med 
barn. Utöver alla goda råd 

kan du läsa om olika resmål 
och låta dig inspireras av 

familjers reseberättelser. 
Välkommen!  

www.resa-med-barn.se
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Vilken semestertyp är du? Är du den som bara byter en typ av stress 
mot en annan? Då borde du prova en riktig semester. En semester 

för både kropp och själ. Så skippa svettiga shoppingrundor och sega 
sightseeingturer och satsa på avkoppling i stället. För känslan av att 

komma hem utvilad är faktiskt ganska oslagbar.
TexT: KrisTofer Kebbon  foTo: PonTus Wallin

karibien
Välkommen till    
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Bavaro
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AnkomsthAllen är ett godmodigt myller av resenärer och 
personal, och efter en mycket summarisk tullkontroll är det 
bara att kliva på bussen som kör till hotellet. Från landsidan 
ser de ganska diskreta ut, hotellen som ligger längs med 
stranden i Punta Cana. Men så snart man passerat porten 
öppnar sig ett paradis för vintertrötta turister. Bussen kör 
förbi hotellets golfbana och stannar utanför receptionen, 
där bellboys raskt tar hand om ditt bagage. Sedan behöver 
du inte göra mer än att njuta av livet under den vecka eller 
två du är här. Du blir skjutsad till ditt rum, packar upp det 
nödvändigaste, klickar på lite solkräm och ger dig ut i para
diset, där allt finns på bekvämt avstånd, oavsett vilken tid på 
dygnet det är. 

För hotellen i DominikAnskA republiken sparar inte på 
effekterna, den All Inclusive som erbjuds här är bland den 
mest generösa och omfattande du kan hitta någonstans. Ho
tellen täcker enorma ytor som rymmer allt man kan tänka 
sig, och förmodligen mer. Ett halvdussin restauranger är 
inte ovanligt, och ofta finns minst lika många pooler att välja 
bland. Och när kvällen kommer och du ätit en god middag 
är det inte frågan om i fall du ska se showen eller inte. Det är 

Allt ingår i

punta 
cana  
TexT: Björn Une  FoTo: DaviD johansson  

Den MD 11 som tagit oss tvärs över Atlanten 
sänker sig långsamt ner mot Dominikanska 
republiken. Det är mycket grönt. Och mycket 
blått. Men några delfiner ser jag inte. Ännu.

vings värld nr 2/2012 9
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Casa de Campo
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Hard Rock Hotel
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snarare frågan om vilken show du ska 
se, eftersom det ofta finns ett par att 
välja bland. Det enda du inte behöver 
välja är strandläget, eftersom de allra 
flesta hotell ligger alldeles vid havet. 

men DärmeD inte sAgt att alla hotell är 
likadana. På Hard Rock Hotel, en av 
kustens verkliga pärlor, möts du redan 
i foajen av minnen från musikvärlden. 
Uppe till vänster hänger en av Elvis 
scendräkter, strax ovanför Buddy Hol
lys gitarr. Lite längre in stjäl Madonnas 
paljetterade limousine uppmärksam
heten, tillsammans med Gene Simmons 
bas och andra musikaliska pinaler. Men 
det som verkligen gäller är den service 
som erbjuds: roomservice dygnet 
runt ingår i priset, liksom ett helt rum 
fullt av dataspel för de gäster som inte 
var med på vare sig Elvis eller Buddy 
Hollys tid. Allt för att ingen ska sakna 
något på semestern, varken att äta, 
dricka eller göra. 

en helt AnnAn AtmosFär råder på Ma
jestic Elegance, ett stycke neråt kusten. 
Det är ett i sammanhanget ganska litet 
hotell, med knappt sexhundra rum, 
men omsorgsfull och städad service. 
Jacuzzi på rummet är också här själv
klar standard, liksom en lugnare och 
lite mer vuxen elegans än grannhotel
let i norr. Packa ner lite snygga kläder 
till middagen och se fram mot en raf
finerad semester i lugn och ro, kanske 
kryddad med en utflykt i djungeln, till 
sockerrörsfälten eller till närmaste 
stad för att få lite andra intryck av 
Dominikanska republiken än de du får 
i solstolen eller på golfbanan. 

runt oss vAjAr sockerrören mer än 
manshöga och vår guide Theo skär be
händigt ner och skalar ett av de största 
så vi får smaka. För att inte verka oartig 
säger jag att det smakar, eh, intressant, 
och tröstar mig med tanken på den 
färska kakao som ligger i min ryggsäck, 
ett trevligt minne från kakaofarmen 
uppe i bergen. Där finns också några 
cigarrer som jag själv rullat på cigarr
fabriken vi besökte, och en teckning 
jag fick av barnen utanför en skola. Så 
klättrar vi tillbaka upp på flaket på vår 
Mega Truck och Theo hojtar än en gång 
att baren är öppen, innan vi kör vidare 
på väg mot lunch, linbana bland träden 
och hästridning i djungeln. Det enda 

jag saknar är delfiner, men dem träffar 
jag i morgon. 

äntligen kliver vi av bussen vid del
fincentret. Längs vindlande stigar går 
vi ner mot vattnet där vi får varsin kall 
och våt flytväst. Så går vi ut på en lång 
brygga till de stora fållor där delfinerna 
bor. Tränaren Jimmy hälsar entusias
tiskt på oss, och vi får en snabbutbild
ning i delfinkommandon: svep med 
armen över huvudet och delfinen gör 
ett graciöst hopp tvärs över dig. Kors
lagda armar och slag med handflatan 

mot vattenytan betyder att du får ta 
tag i ryggfenan och bli bogserad. Till 
slut står vi alla med armarna i överras
kande vinklar och får hälsa på delfinen. 
Hon heter Zelda och vinkar med fenan 
medan hon simmar längs med raden av 
ivriga delfinbadare. Vi är eniga om att 
hon verkar vara en mycket klipsk och 
duktig delfin. 

jimmy skickAr ut mig i vattnet, jag 
sveper med armen över huvudet och, 
hoppla! Drygt 100 kilo delfin seglar 
över mitt huvud, hänger ett ögonblick 
i luften, och landar sedan med ett lust
fullt plask någonstans till vänster om 
mig. Så simmar hon iväg till Jimmy för 
att få en fisk. Bogseringen är svårare, 
det gäller att få ett rejält tag i fenan 
innan hon sätter av, men lyckas man 
går det undan, och efter varje lyckat 
trick får Zelda en fisk. Det händer 
att hon tröttnar och simmar iväg till 
Jimmy för att löneförhandla, men han 
är benhård: inget trick, ingen fisk. 

till slut har vi alla blivit överhop
pade, bogserade och pussade av Zelda, 
och traskar tillbaka mot land medan vi 
försöker sortera intrycken och önskar 

att vi kunde göra om alltihop igen, fast 
långsammare. Längtansfullt ser vi till
baka, där Zelda och Jimmy ägnar sig åt 
fria aktiviteter, och fisk. Lite motvilligt 
kliver jag ombord på bussen för att åka 
vidare till Casa de Campo, Dominikan
ska republikens största, och förmodli
gen lyxigaste, hotell.  

FörbittrAt sliter jAg upp mitt körkort 
och läser en gång till. Joo, där står ett 
D. Jag kan tydligen köra buss. Varför 
hittar jag då inte backen på den här 
golfbilen?? Jag blänger avundsjukt på 
andra gäster som glider omkring på 
sina golfbilar innan jag slutligen hittar 
en spak mellan mina fötter och lyckas 
backa ut med hjälp av den. För utan 
golfbil kommer man inte långt på Casa 
de Campo. Det är en enorm anlägg
ning som rymmer en egen marina, ett 
par tusen rum och villor, en handfull 
golfbanor, en skjutbana, en designskola 
och lite annat smått och gott för den 
kräsnare typen av semesterfirare. Gås
lever ingår i All Inclusive, men tonfisk
carpaccion är bättre, och i vinkällaren 
finner man viner från hela världen. 

Det är en surreAlistisk men mycket 
njutbar upplevelse att bo här, med 
diskret och professionell personal som 
mjukt leende tar emot mig och ger mig 
ett bord med utsikt över havet på den 
lilla piazzan nere vid marinan. När vin
kylaren ställs bredvid bordet häller jag 
upp ett glas och skålar med havet, med 
Zelda, och med Casa de Campo, som 
faktiskt är en helt annan värld.

”Hon Heter Zelda ocH vin-
kar med fenan medan Hon 
simmar längs med raden 
av ivriga delfinbadare. vi 
är eniga om att Hon ver-
kar vara en mycket klipsk 
ocH duktig delfin. ”

Casa de Campo
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AndréAs sjölAnder på semester med lillA lovis, snArt 1 år.  

BAkom kAmerAn: BlivAnde frun, emelie BäckmAn.

karibienspecial  |  punta cana   |                                                   |     mexiko   |   jamaica   |   curaçao  |  kuba   |   St martin   |   vingS karibien   aruba

upp i ottan, ut i den kylslagna 
Stockholms natten och in i den något 
varmare taxin. Nu brydde vi oss inte 
längre om den långa vintern, det fick 
vara hur kallt och mörkt som helst 
här hemma. För snart skulle som
maren ta emot oss och svepa in oss i 
trettio graders värme, låta oss svalkas 
i ljummet vatten och förvandla våra 
kroppar från sibiriskt vita till västin
diskt bruna. Vi hade upplevt det 
många gånger tidigare, drömresan 
och förväntningarna inför den, men 
den här gången var det annorlunda. 
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   Familjeliv på 

aruba
Turkosblått hav, kritvita stränder, vajande palmer och ett 

lugn som slår det mesta. Resmålsreklamen utlovade ett para
dis – skulle verkligheten klara av att leva upp till det? Och 

hur skulle vår lilla dotter Lovis fixa den långa flygresan över 
Atlanten? Frågorna var många inför avresan till Aruba.

text: AndréAs sjölAnder  foto: vings BildArkiv och privAtA Bilder

Två hade blivit tre, och nu krävdes 
det dubbel packning och fyra gånger 
så mycket planering. Jobbigt? Inte 
alls. Resan blev långt mycket enklare 
än vi trott, och vår oro för en lång
flygning med Lovis visade sig vara 
helt i onödan. Ingen på planet hade 
så kul som hon, och egentligen är 
det inte så märkligt. För när annars 
får man sitta nära både mamma och 
pappa och en mängd andra snälla 
människor under elva timmar och 
hela tiden få full uppmärksamhet? 
Vi konstaterade snabbt att direktflyg 

är underbart. När vi kom fram fick vi 
ytterligare en trevlig överraskning 
– transfern till hotellet var bara 20 
minuter lång. 

Lovis och amerikanarna
Aruba är inte äventyrens ö, inte 
heller sevärdheternas eller utflykts
målens. Här är det naturen och den 
karibiska atmosfären som får män
niskor att resa hit. Mest amerikaner, 
om vi ska gå på våra egna upplevel
ser, och för vår åtta månader gamla 
dotter var det verkligen bingo. Få 

människor är så barnvänliga som 
medelålders turister från USA, och 
Lovis fick så mycket uppmärksamhet 
att vi ett tag funderade på om ”hi 
there” eller ”so cute” skulle bli de 
ord hon lärde sig först. Arubierna var 
också trevliga, och det kändes tryggt 
och välkomnande var man än tog sig. 
Men för att vara ärlig, vi blev aldrig 
några Arubaexperter. Anledningen 
var stranden. Och havet. Och Divi 
Aruba All Inclusive – vårt fantastiska 
hotellområde. Det var här vi hängde 
mest, och vi njöt varenda sekund.
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lovis älskAde AruBA, och AruBA älskAde lovis. vAr vi än BefAnn oss 

ville förBipAsserAnde lekA och BusA med henne.

glädjeskutt inför ännu en vArm och solig dAg.

en Av AllA mAgiskA middAgAr i solnedgången.

All Inclusive – på riktigt
Divi Aruba All Inclusive ligger precis 
på sagolika Druif Beach, med sand så 
vit att man i ett förvirrat ögonblick kan 
förväxla den med snö. Och här finns 
verkligen bara sand. Den milslånga 
stranden städas pedantiskt så gott 
som dagligen, och under vår vistelse 
lyckades vi inte hitta en enda liten 
skräpbit i den puderfina sanden. Nu var 
det dock just sand som Lovis fattade 
tycke för och stoppade munnen full 
med så fort vi tittade bort, så ganska 
snart valde vi det närbelägna gräset 
istället, och vissa dagar poolen. Blev 
man sugen på en drink eller iskall öl, 
vilket vi ofta blev, var det aldrig långt 
till närmaste bar. Mjukglass, kaffe, 
pizza, popcorn – det mesta fanns och 
var bara att hämta. Som gäst hade man 
även tillgång till grannhotellet Tama
rijn Aruba All Inclusive, vilket gjorde 
att vi sammanlagt hade sex högklassiga 
restauranger att välja mellan. Ingen 
av dem hade pristillägg för de dyraste 
rätterna, vinerna eller drinkarna, som 
en del All Inclusivehotell kan få för sig 
att ha. Allt ingick verkligen! Vi valde 
friskt och sa ja till det mesta, men insåg 

snart att vårt tidigare så aktiva liv höll 
på att gå i kras. Det var då vi upptäckte 
gymmet, en förvånansvärt bra trän
ingsanläggning med utbildad personal 
och fantastisk havsutsikt. Vi började 
också med morgonlöpningar längs 

havet, vilket måste vara den härligaste 
träningsmiljön i världen. 

Strawberry Daiquiri, please
Kvällarna är magiska på Aruba. Vackra 
solnedgångar har beskrivits miljontals 
gånger under historien, men vi kan 
ändå inte låta bli att göra det en gång 
till. För vad kan vara bättre än att sitta 
i en barstol vid en makalös strand och 
höra ljudet av karibisk livemusik blan
das med suset från vågorna, samtidigt 

som solen sakta letar sig ner i hori
sonten och stora Strawberry Daiquiris 
serveras framför näsan? Att se sin dot
ters glädje när de större barnen dansar 
på stranden i skymningen, och när hon 
så småningom stänger sina ögon och 
somnar in utan en tillstymmelse till 
kamp mot tröttheten? Vi njöt enormt 
av de mysiga kvällarna, men frågan är 
om inte Lovis mådde bäst av alla.   

One Happy Island
Sol och värme i all ära, för mycket av 
den varan är heller inte bra. Därför 
tyckte vi om att det blåste en del och att 
molnen då och då tog över himlen. För 
aldrig blev solen så där pressande och 
het, aldrig vaknade vi upp vimmelkan
tiga efter att ha råkat slumra till under 
gassande strålar  och vindarna blev 
heller aldrig kalla. Klimatet var helt 
enkelt perfekt, och den där västindiska 
solbrännan infann sig snabbt, likt den 
gör på alla som semestrar på denna 
fantastiska ö. 

Aruba kallas för One Happy Island.  
Nu förstår vi varför. 

”Vi började också med 
morgonlöpningar längs 
haVet, Vilket måste Vara 
den härligaste tränings
miljön i Världen.”
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Stranden i Tulum

Chichen Itza

1

2 3
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1. stränderna
Resepanelen, den undersökning som Ving genomför ett 
antal gånger per år, visar tydligt att det är stränderna som 
lockar med Karibien. Och även i Mexiko är stränderna 
fantastiska. Kilometer efter kilometer med breda stränder, 
vit finkornig korallsand, palmer och turkosblått vatten – den 
ultimata semesterdrömmen. Att ligga i en solstol under en 
palm och läsa en deckare, mer semester än så blir det inte –  
i alla fall inte för mig.

I Playa del Carmen, där vi var, är sandstranden 15 km lång 
och här är det strandliv som gäller. Inte dumt alls när det 
nästan alltid fläktar och är precis lagom varmt. En promenad 
på stranden innan frukost en timme eller två är en bra start 
på dagen, och allteftersom timmarna går finns det massor 
av aktiviteter som fotboll, beachvolleyboll, zumba eller bara 
titta på folk, vilket kan vara nog så underhållande. En sen 
eftermiddag kunde vi från hotellbalkongen bevittna ett bröl
lop på stranden. Mycket romantiskt.

2. sevärdheterna
För den som vill kombinera strandliv med kultur och upp
levelser är Mexiko perfekt. Och det finns mycket att välja 
på. Mexiko har en fascinerande historia och jag försökte 
läsa på lite på flyget dit. På Yucatanhalvön är det fram
förallt mayaindianerna som lämnat spår. Ruiner från 
mayafolkets tempel och pyramider finns över hela halvön. 
Mayafolket var långt före resten av världen när det gäller 
matematik, arkitektur och astronomi – något som ruinerna 
också vittnar om. 

Efter att de senaste åren ha rest med familjen 
på vintersemester till Gran Canaria, Aruba och 
Thailand var det dags för ett nytt resmål – Mexiko. 
En alltigenom positiv upplevelse. Och det finns fem 
saker man inte bör missa när man är där. Minst.
TexT: Magdalena Öhrn FoTo: Vings bildarkiV + priVaTa

Astrid och delfinen

saker
du inte får missa i 

mexiko5
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En given utflykt är mayastaden 
Chichén Itzá, ett av världens sju nya 
underverk som också finns med på 
UNESCO:s världsarvislista. Chichén 
Itzá ligger mitt ute i djungeln och var 
en gång mayafolkets centrum dit de 
kom för att dyrka sina gudar.

Även i Tulum, en liten by söder om 
Playa del Carmen, finns en välbevarad 
mayaruin. Den ligger på en klippa 
precis vid havet, blickande ut över en 
av världens vackraste stränder och ett 
turkosblått hav. Otroligt vackert. Vi 
gjorde en dagsutflykt till mayatemplet 
i Tulum och tillbringade sedan resten 
av dagen på Paraisostranden – bland 
kitesurfare, några strandrestauranger 
och små bungalows. Ännu en bra se
mesterdag.

3. simma med delfiner
Det finns ganska många saker som 
finns med på min lista över saker jag 
vill göra innan jag dör. En av dem 
kan jag nu bocka av – att simma med 
delfiner. Och frågar man Astrid, 13, och 
Jonathan, 10, om  vad som var bäst i 
Mexiko så svarar de unisont, i kör och 
väldigt snabbt: ”att bada med delfiner”. 
Och vi andra kan bara hålla med.
Det finns flera utflyktsarrangörer på 

hela Yucatanhalvön som anordnar ut
färder där man får simma med delfiner. 
Kolla i Vingpärmen på hotellet. Vi lär 
oss mer om delfiner, men vi får också 
röra vid dem, simma med dem och bli 
skjutsade av dem i vattnet. Och så får 
vi alla varsin puss. Ett minne för livet, 
helt klart. 

4. Cenotes
Det är inte bara kulturen som är fas
cinerade i Mexiko, utan även naturen. 
På Yucatanhavön finns massor av 
s.k. cenotes. Ordet cenote kommer 
ursprungligen från mayaspråkets 
”dzonoti” som betyder helig källa, och 
användes under mayatiden till religiösa 
offerritualer.

Cenotes kan beskrivas som ett slags 
vattenhål som bildats genom erosion. 
Det kan vara en undervattensgrotta 
eller en öppen cenote som mer ser ut 
som en lagun eller en liten sjö. Vattnet 
är mycket klart och på botten är det 
sand. Det är en härlig upplevelse att 
snorkla i det kalla, klara sötvattnet. 
Rekommenderas. På vårt hotell, San
dos Caracol Eco Resort & Spa, finns en 
cenote på hotellområdet, där kan man 
också låna snorkelutrustning.

En van dykare får inte missa att dyka 

i något av de system av underjordiska 
vattendrag och grottor som finns på 
Yucatanhalvön. Man ska dock inte göra 
det utan guide.

5. maten
Mat är för mig en viktig del av semes
terupplevelsen. Och i Mexiko uppfyllde 
maten alla mina förväntningar. Mycket 
av den mexikanska maten är ju väl 
känd för oss här hemma som tortilla, 
guacamole, quesadillas, tacos och 
nachos.

Men i Mexiko finns tacos långt 
från fredagsmyset. Jag åt fajitas och 
enchiladas varje dag i två veckor – och 
jag hade kunnat göra det i åtminstone 
två veckor till. Fantastiskt gott och 
smakrikt.

Min favorit är Salsa Mexicana med 
tomat, rödlök, chili och koriander 
– som jag gärna gör här hemma till 
grillat. Och den guacamolen som jag åt 
i Mexiko var det godaste jag någonsin 
ätit. Testa också frijoles, mosade bruna 
bönor, men kanske mest för att ha gjort 
det...

Men det är inte bara det mexikan
ska köket som levererar – dessutom 
åt vi fisk, skaldjur och kött utöver det 
vanliga.

Cenotes – heliga källor Chicken fajitas
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vings resmål i mexiko
Gnistrande gyllengul sand i Akumal, turkosblått hav i Playa del Carmen eller det bro-
kiga myllret i Cancun? Yucatan är fullt av överraskningar, från de imponerande ruin-
erna av det mäktiga mayariket, till den fantastiska dykningen och de läckra hotellen.
TexT: bjÖrn Une  FoTo: Vings bildarkiV

AkumAl
Om franska rivieran har sitt 
Antibes, så har Maya Riviera 
sitt Akumal, med eleganta villor 
diskret inpackade i grönskande 
trädgårdar, med Mexiko på ena 
sidan och Karibiska sjön på den 
andra. Det är lätt att känna sig lite 
utvald här, eller i alla fall rejält 
privilegierad, även om man inte 
äger någon av de svindyra vil
lorna, utan i stället bor på något 
av de minst lika eleganta hotell 
som ligger längs med kusten.

IslA mujeres
Passa på innan det är för sent. 
Isla Mujeres är – än så länge – en 
skönt avspänd avkrok på turist
kartan. Här finns inga gigantiska 
hotell, inga inkastare och inga pi
ratkopior. Men gott om stränder, 
ljumma kvällar och känslan av att 
ingenting brådskar. Isla Mujeres 
har stil. En alldeles egen stil.

Tulum
Snorkla med sköldpaddor? Några 
eleganta mayaruiner på bekvämt 
avstånd? Karibiska stränder och 
ljummet hav? Välkommen till 
Tulum och några av Riviera Mayas 
vackraste stränder, vilket inte 
vill säga så lite. Bre ut handduken 
på stranden nedanför Tulums 
majestätiska ruiner och du känner 
dig som du badar i ett vykort. 

PlAyA del CArmen
Vad vill du ha? Spelar ingen roll. 
Du hittar det i Playa del Carmen. 
Sena barrundor på femte avenyn 
eller tidig jogging på stranden. 
Billiga tortillas från ett gatu
stånd eller hummer på vita dukar. 
Märkeskläder i luftkondition
erade butiker eller prutande på 
marknaden i solgasset. Playa del 
Carmen rymmer det mesta, och 
alla är lika välkomna.  

PuerTo morelos
Tänk svepande sandstrand. Tänk 
klarblå himmel och ljummet hav. 
Tänk Puerto Morelos. Mycket mer 
än havet, himlen och stranden 
finns inte här. Men det räcker 
långt. Och gör det inte det finns 
också några av Mexikos bästa 
hotell här, alldeles vid stranden 
och havet.  

CAnCun
Cancun var först och är fortfar
ande störst. Detta emblematiska 
resmål har allt: de lyxigaste av 
lyxiga hotell, butiker, nöjen och 
stränder. Och som om det inte 
vore nog finns Yucatans alla 
läckerheter på bekvämt avstånd: 
mayaruiner, naturreservat, 
äventyr och den charmerande Isla 
Mujeres. Cancun är utan tvekan 
vårt mest kompletta resmål.
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På Jamaica finns inte bara världens 
coolaste människor, här väntar även 
kritvita stränder, ett tropiskt klimat 
och en avslappnad atmosfär som 
snabbt smittar av sig. Denna gröna ö är 
utan tvekan en av Karibiens vackraste. 
Ving har paketresor till tre av öns pop-
uläraste resmål: Montego Bay, Negril 
och Runaway Bay. Alla hotell ligger 
direkt på stranden.

På Curaçao är det inte bara stränderna 
som håller världsklass. Ön är omgärdad 
av korallrev, vilket gör den till ett per-
fekt resmål för dig som gillar dykning 
och snorkling. Och missa inte huvud-
staden Willemstad med sin läckra, 
färgglada arkitektur. Ving erbjuder 
hotell både inne i Willemstad och vid 
öns bästa stränder.

jamaica

curaçao
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mer Karibien
Nyhet!
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Det är något alldeles speciellt med 
Kuba, oavsett om man lockas av de 
breda, vita korallstränderna i Varadero 
eller av de vibrerande salsarytmerna 
i Havanna. Och ingenstans smakar en 
Mojito så gott som här. Har du svårt att 
välja mellan Havanna och Varadero? 
Inga problem, det går alldeles utmärkt 
att kombinera båda!

St Martin är mycket ö på en liten 
yta. Här finns folkliv, natur, nöjesliv, 
stränder och kultur, allt på en ö som 
inte är mer än några mil tvärs över. Välj 
om du vill bo på den franska sidan, som 
är lite lugnare och bjuder på öns finaste 
stränder, eller på den holländska, som 
har ett mer hektiskt nattliv och ett 
fantastiskt restaurangutbud. 

st martin

kuba
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Världens bästa  
All Inclusive?
Är du sugen på en semester i lyx och över-
flöd? Åk till Hard Rock Hotel & Casino, vårt 
kanske bästa All Inclusive-hotell. All mat 
och dryck ingår i priset och det finns 11 res-
tauranger och 15 barer att välja mellan. Och 
så 14 pooler och en vattenrutschbana – om 
du inte föredrar jacuzzin på rummet. Alla 
rum har Xbox och skulle du tröttna på den 
finns såväl ett disco som ett av Karibiens 
största casinon. Och glöm inte stranden…

Lyckliga invånare
Det är inte bara soltörstande turister 
som trivs i Dominikanska republiken. 
Enligt Happy Planet Index har landet 
världens näst lyckligaste invånare (eft-
er Costa Rica och före Jamaica). Vi är 
inte förvånade. Maten, stränderna och 
klimatet kan göra den mest svårmodi-
ga människa glad.

Lollo & Bernie  
i Karibien!

För första gången kommer 
barnens favoritmaskotar Lollo 

& Bernie att dyka upp i Karibien 
i år. Det är vårt SunGarden-

hotell Gran Bahia Principe Bavaro 
i Punta Cana som blir lite busigare och 

lite roligare i vinter.

Strändernas topp 10
10 av världens bästa stränder finns i Karibien. 
Åtminstone om man ska tro TripAdvisors 
läsare, som nyligen röstade fram världens 
bästa stränder. Ving har resor till flera av 
dem, bland annat tredje placerade Eagle 
Beach och Palm Beach på Aruba samt 
femman Tulum i Mexiko. Vings nyheter till 
vintern 12/13, Jamaica och Punta Cana, tar 
hem fjärde respektive åttonde plats. 

1.  Providenciales, Turks- och Caicosöarna
2.  Boracay, Filippinerna
3.  Palm Beach och Eagle Beach, Aruba
4.  Negril, Jamaica
5.  Tulum, Mexiko
6.  Myrtle Beach, South Carolina
7.  Seven Mile Beach, Caymanöarna
8.  Punta Cana, Dominikanska republiken
9.  Cape May, New Jersey
10. Santa Teresa, Costa Rica

Topp 10

Bröllop i KariBien?
Vill du få en perfekt start på äktenskapet har vi 
ett hett tips – börja i Karibien. En bättre plats 
att fira sin smekmånad på är svår att hitta. Och 
skulle ni vilja gifta er på plats har vi massor av 
romantiska hotell med egna wedding planners. 
Ta med dig din älskade på en oförglömlig resa 
som börjar på Ving.se/brollopsresor.

Punta Cana
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Vings Karibien

Flygtid: Ca 10–15 timmar, beroende på resmål. 

tid: 5–7 timmar före svensk tid, beroende på resmål.

SäSong: Året runt (charter under vinterhalvåret).

ArubA
Stockholm, Göteborg*, 
Köpenhamn*

CurAçAo
Stockholm*, Göteborg*, 
Köpenhamn*

dominikAnSkA  
republiken
Stockholm, Köpenhamn

JAmAiCA
Stockholm*, Göteborg*, 
Köpenhamn*

kubA
Stockholm, Göteborg*, 
Köpenhamn*

mexiko
Stockholm, Göteborg, 
Köpenhamn, Norrköping, 
Örebro

St. mArtin
Stockholm*, Göteborg*, 
Köpenhamn*

*Reguljärflyg

HäriFrån Flyger vi till kAribien

 okt nov  dec  jan  feb  mar  apr    

 34 31  31  31  31 31  32  

 24 23  22 22  22  22  23 

 28 26  25  25 24  24  25  

klimat

MExIko  
Kay Hotel by All Riviera

3+

13.975:-
Per person, del i  dubbelrum.  

2 veckor från Göteborg.
9 mars.

AruBA 
The Mill
3

13.350:-
Per person, del i enrumslägenhet  

2 veckor från Arlanda.
4 december.

PuNTA CANA  
Gran Bahia Principe Bavaro  

4+

18.500:- 
(inkl webrabatt 250:-)

Del i dubbelrum, juniorsuit.  
All Inclusive.

2 veckor från Arlanda. 
14 mars.avSeR PuNTa CaNa

fakta prisexempel
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Välkommen att köpa valuta avgiftsfritt på öppettider som passar dig. 

NJUT mer

Växla hemma

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

För kanonbra restips, besök forex.se/ reseekonomen

Psst!



Chesterfield Hotel & Suites

roomservice

Bästa hotellet, 
bästa resmålet?
Ska du åka till Aruba? Grattis, det är det 
resmål där du får absolut mest valuta för 
pengarna. Dessutom finns det ingen an
nanstans i världen där hotell och resmål 
lever upp till förväntningarna så bra som 
på Aruba. Allt enligt de enkäter som Vings 
resenärer får fylla i efter genomförd resa. 
Ska du dessutom bo på hotellet Bucuti Beach 
Resort är du en dubbel vinnare. Hotellet har 
nämligen överösts med priser den senaste 
tiden, bland annat TripAdvisor Certificate  
of Excellence. 

De populäraste tränings
formerna på semestern,  

enligt Vings resepanel:

1. Promenera

2. Simning/vattenaerobics

3. Vandring

4. Löpning

5. Styrketräning

6. Fitnesspass

Cool design  
i heta Miami 
Allt fler väljer att resa västerut med Ving, 
bland annat har försäljningen av resor till 
Florida ökat med 23 procent. Passande 
nog har vi nyligen lanserat fem nya 3 och 
4stjärniga design hotell i trendiga Miami 
Beach. Här är hotellen du ska kolla in om du 
gillar att semestra med stil:

Catalina Hotel & Beach Club

Chesterfield Hotel & Suites

Tradewinds Apartment Hotel

Riviera South Beach

Metropole South Beach

Dessa och fler på Ving.se/usa/miami-beach

To Khao Lak...  
and beyond! 
Reser du utan barn? Då har du många spän
nande hotellnyheter att välja bland just nu. 
I år öppnar vi nämligen rekordmånga hotell 
för vuxna. En av redaktionens favoriter är 
utan tvekan Beyond Resort Khao Lak i Thai
land. Detta nybyggda hotell ligger ganska 
avsides, vid den nästan folktomma stranden 
Bangsak norr om Khao Lak. Här finns precis 
det där lugnet man vill ha på semestern. 

Sune på Sunwing 
Om du semestrade på Sunwing Resort på 
Rhodos i somras märkte du kanske att en 
viss familj filmades lite mer än andra. Det 
var flickornas favorit Sune, som var på väl
förtjänt solsemester med sin familj. I regi 
av Hannes Holm spelades familje komedin 
”Sune i Grekland – All Inclusive” in på hotel
let. Biopremiär den 25:e december 2012. 

49,7 %tycker att det är viktigt med 
internetuppkoppling på 

hotellet. E-post och sociala 
medier är det man framför 

allt använder sig av.
Källa: Vings resepanel.   

Träningstoppen
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Ska du resa långt bort på semestern? Det brukar innebära att 
resmålet är desto härligare. Men en lång flygresa kan vara 
fruktansvärt långtråkig, dötrist och tråkig och alldeles...  
alldeles underbar! För med en schysst planering slår du 
tristessen med häpnad. Här är några tips som kan förgylla de 
första långa timmarna på semestern. 

Saker att göra på långresan

för de små
Surfplatta
Har du en surfplatta så är den given på resan. Glöm inte att 
ladda den med barnfilmer, så att barnen kan välja sina egna 
favoriter om inte flygets utbud går hem.

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, klister-
märken m.m.
Något att äta
Bra mat att ta med är rån, mini-
morötter, russin, riskakor och extra 
välling för de minsta. Glöm inte pipmugg 
eller nappflaska.

www.resa-med-barn.se. Vår nya inspirationssajt för 
familjeresan fylld med tips och råd.

för de stora
Surfplatta 
Denna lyxpryl funkar förstås lika bra för vuxna som för 
barn. Så om du har en surfplatta – ta med den!. 
Musik och podcasts 
Ladda en mediaspelare med intressanta podcasts och din 
favoritmusik. Eller varför inte en spännande ljudbok? Glöm 
inte hörlurarna!
Pyssel 
Även vuxna kan uppskatta lite pyssel att koppla av med. 
Ladda med korsord, sudoku och annan rolig hjärngympa.
Spel  
Kortlek och Yatzy funkar alltid om du har någon res kamrat 
att spela med. Annars kanske ett roligt spel på din smart-
phone kan passa?
Böcker 
Packa alltid ner en god bok i 
handbagaget. En långresa 
kan vara det perfekta till-
fället att plöja igenom den 
där tjocka romanen du 
aldrig hinner läsa hemma.
Nackkudde 
Det kan vara skönt att 
sova bort några timmar 
av flyg resan. Då kan en 
skön nackkudde komma 
väl till pass.

26 vings värld nr 2/2012



Ett gott skratt förlänger livet och en god bok förkortar restiden.  
Och har du riktig tur lyckas du hitta en bok som lyckas med både och. 

Här tipsar vi om några böcker som på ett eller annat sätt  
passar på – eller inför – resan. 

Boktips:
rese -
litteratur

Charmiga Ingrid på väg ut i världen
Yrvädret Ingrid ska på solsemester! 

Hon har fått pass och biljett. Med Nal-
le under armen åker hon flygplan till 
en plats som inte är som hemma, där 
huset de ska bo i kallas för ”hotellet”. 

En varm och humoristisk bilderbok 
för alla ressugna småungar.

IngrId ska resa 
av Katerina Janouch och Mervi Lindman

Barn  
0–3 år

Detaljrik fakta för små och  
stora flygfantaster

Rejäl och slitstark faktabok för alla 
som vill veta mer om flygmaskiner, 

flygresor och rymdraketer. En suverän 
”syskonbok” som kan läsas både som 

pekbok för en tvååring och som fakta-
bok för en nyfiken sexåring.

nyfIken på flygplan  
och raketer  
av Sylvie Bessard m.fl. 

Barn  
3–6 år

Konstiga djur på osynlig semester 
Jättemyrsloken och hasselmusen från 

Augustprisnominerade ”Konstiga 
djur” är tillbaka med nya klockrena 

nonsensdiskussioner. En humoristisk 
och lättläst berättelse skriven av en av 
Sveriges främsta ordkonstnärer, Lotta 

Olsson. Rikligt illustrerad av Maria 
Nilsson Thore.

en annan resa   
av Lotta Olsson och  

Maria Nilsson Thore 

Barn  
6–9 år

New York-nostalgi i Den store  
Gatsbys anda 
Nyårsafton 1937 i New York. På en jazz-
bar i Greenwich Village lär Katey känna 
den framgångsrike, världsvane och 
charmerande bankmannen Tinker Grey. 
En fascinerande roman om en kvinna 
som genom sin intelligens och charm får 
inträde i de fina salongerna. En levande 
skildring av mellankrigstidens dekadenta 
New York, med vidlyftiga fester, exklu-
siva nattklubbar och jazz.

artIghetsreglerna  
av Amor Towles  

Skön- 
litteratur

Passionerad guidebok till New York 
New York-boken är den mest ambitiösa 
kartläggning av New York som gjorts på 
svenska. Journalisterna Martin Gelin 
och Eva Wisten gör en passionerad tur i 
en stad som aldrig tar slut.

new york-boken 
av Martin Gelin och Eva Wisten  

Guide- 
bok

En kulinarisk resa genom Frankrike 
I Den franske bagaren tar Sébastien 
Boudet med dig på en kulinarisk resa 
genom Frankrike. Boken är lika mycket 
en samling välbevarade familjerecept 
som en kärleksfull hyllning till den 
franska mat- och baktraditionen.

den franske bagaren
av Sébastien Boudet  

Mat & 
dryck

tävLa oCh vINN Ett BoKPaKEt!
Var med och tävla om tre bokpaket med samtliga böcker på den här sidan. allt du behöver göra är att skriva ett mail till vingsvarld@ving.se 
och ge oss ditt bästa tips för att få tiden att gå på resan. Vi vill ha ditt bidrag senast den 25/10 2012. Vinnaren presenteras på Ving.se/vinnare
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Phuket  
Öar. Det är något speciellt med dem. Kanske är det för 
att de är helt omgärdade av vatten och mer eller mindre 
isolerade från övriga världen. De får liksom ett eget tempo, 
en egen identitet. Vissa av dem är rent av legendariska. Ja-
maica, Kuba, Mallorca... och så Phuket. Det finns så många 
anledningar att besöka Phuket att det är svårt att veta var 
man ska börja. Så vi tar det väl från början. Från A till Ö.
TexT: KrisTofer Kebbon  foTo: Vings bildarKiV

A | AndAmAnskA hAvet
Andamanska havet, eller Andamansjön,  
är den del av Indiska oceanen som du 
badar i när du befinner dig på Phuket. 
Längs med Andaman kusten finns några 
av Sydostasiens vackraste stränder. 
Långa, palmkantade sandstränder fram-
för en fond av grönskande regnskog.

f| färger
I Thailand har färger en central plats i 
människors liv och varje veckodag har 
en egen färg. Måndagar är t.ex. gula, och 
eftersom den thailändske kungen är född 
på en måndag visar många thailändare 
sin respekt genom att klä sig i gult på 
måndagar. Och ser du en longtailbåt 
med en grön sjal virad runt förstäven är 
ägaren förmodligen född på en onsdag. 

b | bAngtAo
På norra delen av Phukets västkust lig-
ger Bangtao Beach, en av öns vackraste 
– och längsta – stränder. Här samsas 
vit korallsand med vajande palmer och 
casuarina-träd. På den 8 kilometer långa 
stranden går det alltid att hitta en egen 
plats, och på den södra delen av stranden 
ligger populära Sunwing Resort & Spa 
Bangtao Beach.

d | dykning
Gillar du dykning kommer du att trivas på 
Phuket. Snorkla kan du göra direkt från 
stranden, och med båt kan du enkelt ta 
dig till ställen där spektakulära dyk vän-
tar. Den allra bästa dykningen hittar du 
en bit bort, på Similan och Surin Islands.

c | citrongräs
Alla som besöker Thailand kommer förr 
eller senare i kontakt med citrongräs. 
Det är en av de vanligast förkommande 
örterna i det thailändska köket, och ger 
en unik smak åt rätter som Paneng Gai, 
Tom Yum och Tom Kha Gai. Thailändar-
na själva använder även citrongräs för 
behandling av förkylning, magont och 
gallsten.

e | elefAnter
Tillbringar du en vecka  
eller två på Phuket 
kommer du med största 
säkerhet stöta ihop med 
elefanter vid något till-
fälle – såväl livs levande 
som i form av 
statyer. Elefanten 
har i Thailand en 
högre status än något 
annat djur. De vita elefanterna är 

heligast av alla, och får endast 
ägas av kungen.

PHUKET

Kata

Karon

Patong

Surin
Bangtao

Phuket Town

Nai Yang
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m | mAssAge

i | ingefärA
Ingefära, eller Khing på thailändska, är 
en ört som används flitigt som krydda 
i den thailändska matlagningen. Ofta 
till biff- och kycklingrätter, och gärna 
finhackad och fräst tillsammans med 
vitlök. Sällan smakar den så bra som i 
Thailand. Att den sägs vara väldigt nyttig 
gör förstås inte saken sämre. 

l| longtAilbåtAr
Longtailbåtar kallas de karaktäristiska 
båtar som både drivs och styrs med en 
lång drivaxel med propeller i änden. 
Båtarna ligger vid så gott som varenda 
strand runt ön. Att hyra en longtail-
båt är ett perfekt sätt att komma iväg 
från de mest turisttäta stränderna och 
hitta ditt eget smultronställe. För några 
hundralappar kan du hyra en båt för en 
hel dag.

j | jAmes bond islAnd
Alla som sett Bond-filmen ”Mannen med 
den gyllene pistolen” minns väl skurken 
Scaramangas spektakulära gömställe på 
en ö utanför Kina. I verkligheten heter 
ön Khao Phing Kan och ligger i Phang 
Nga-bukten, nordost om Phuket. Varför 
inte åka hit och besöka den på riktigt? På 
vägen får du uppleva en storslagen natur 
med höga kalkstensöar som reser sig som 
torn ur havet.

g | gAtukök
Bli inte förvånad om den bästa maten du 
smakar på Phuket också är den billigaste. 
För i de många gatuköken, ofta i form 
av små vagnar som står direkt på gatan, 
kan du köpa färsk frukt och underbara 
smårätter för nästan inga pengar alls. 
Självklart gäller den gamla tumregeln
även här: finns många lokalinvånare 
bland kunderna är maten oftast bra.

Att besöka Thailand utan att passa på att 
få massage är som att åka till Italien utan 
att äta pasta. Så unna dig en traditionell 
thaimassage i skuggan av ett parasoll på 
stranden. Det är billigt, skönt och garan-
terat avstressande.

h | hälsningAr
I Thailand hälsar man på ett speciellt 
sätt. Sättet att hälsa kallas Wai, och går 
ut på att man sätter ihop handflatorna 
under hakan och bugar lätt med huvudet. 
Den som har lägst rang hälsar först och 
håller händerna högre än den som står 
högre i rang. Som turist behöver du 
aldrig vara orolig för att göra fel, gör bara 
likadant som den du möter.

n | nui beAch
Avståndet från Kata Beach till Nui Beach 
är inte särskilt långt, men skillnaden är 
milsvid. På Nui Beach finns nämligen 
knappt några människor. Eftersom 
det handlar om en av Phukets finaste 
stränder kan det tyckas märkligt, men 
det finns en anledning – det är praktiskt 
taget omöjligt att ta sig hit via land. Men 
för 2.000 baht kan du hyra en longtailbåt 
som tar dig hit. Gör det.

k | kAmAlA
Mitt på Phukets västkust ligger 
Kamala. En mysig liten by med 
en härlig, långgrund strand. Här 
råder ett lugn och en avslappnad 
stämning som står i skarp kontrast 
till folklivet i livligare turistorter 
som Patong. Kanske är det för att 
vattensporter som paragliding och 
jetski i princip helt saknas här. Två 
av Vings bästa hotell ligger i Kama-
la, familjevänliga Sunwing Resort 
Kamala Beach och vuxenhotellet 
Sunprime Kamala Beach Resort.

vings värld nr 2/2012 29



r |reggAebArer
Varje thailändsk strand med självaktning 
har sin egen reggaebar. Ofta handlar 
det om enkla ställen direkt på stranden, 
alltid med en påtagligt avslappnad 
atmosfär. Här är det bara att stoppa föt-
terna i sanden och njuta av en kall öl, till 
musik i skönt gungande baktakt. 

Ingen reser till Phuket för att sitta 
inomhus. Och skulle du vilja göra något 
mer än bara sola, bada och slappa 
finns det mycket att välja på. Dykning, 
snorkling, segling, vattensporter, golf, 
elefantridning, vandring, klättring... 
Listan över utomhusaktiviteter på 
Phuket kan göras lång. 

t | tuk-tuk
Ett av de enklaste sätten att åka kortare 
sträckor på Phuket är att ta en tuk-tuk. 
Dessa trehjuliga motorfordon fungerar 
som taxi och finns nästan överallt. 
Namnet kommer från det karaktäristiska 
ljudet som fordonet ger ifrån sig. Glöm 
inte att göra upp om priset innan du 
hoppar in. 

q | queer
Q står förstås för queer. För frågan är om 
det finns något annat land där transves-
titer och transsexuella är så accepterade 
som i Thailand. Här syns så kallade 
“ladyboys” överallt i samhället, utan att 
någon höjer på ögonbrynen. 

P | PAtong & Phuket town
I hård konkurrens med maträtten Phad 
Thai så måste P ändå stå för Phukets 
största städer: Patong och Phuket Town. 
Båda börjar på bokstaven P, men där 
slutar också likheterna. Medan livliga Pa-
tong bjuder på shopping och ett hektiskt 
nattliv är Phuket Town mer passande för 
dig som söker det mer genuina Thailand. 
Här är turisterna färre och priserna lägre.

s |stränder
Är det något Phuket verkligen 
kan stoltsera med så är det sina 
stränder. Hela västkusten är som 
ett enda långt pärlband av vackra 
stränder. Från Mai Kao i norr – där 
de stora havssköldpaddorna lägger 
sina ägg mellan november och 
februari, till Nai Harn i söder – med 
Phukets vackraste solnedgång.

o| orkidéer
Orkidén är Thailands mest kända blom-
ma och syns överallt, såväl i sin vanliga 
form som på bilder och logotyper. De är 
billiga och används ofta som dekora-
tion. Eller i namn, som till exempel i det 
populära familjehotellet Phuket Orchid 
Resort & Spa i Karon. 

u| utomhusAktiviteter
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å| årstider
Det finns tre olika årstider på Phuket: 
den kalla årstiden (oktober-februari), 
den varma årstiden (mars-maj) och 
regnperioden ( juni-september). Men låt 
inte namnen avskräcka dig, den ”kalla” 
årstiden är långt ifrån kall. Egentligen 
vore det mer rättvisande att prata om 
”den varma” och ”den jättevarma” peri-
oden. Och även under regnperioden är 
det mycket sol mellan regnskurarna.

ä | äventyr
Om du tillhör den äventyrliga typen finns 
det mycket att hitta på under Phuket-
semestern. Varför inte vika en dag eller 
två åt en djungelsafari i nationalparken 
Khao Sok? Här får du uppleva känslan av 
att rida på elefantryggen in i en regnskog 
som är äldre än både den i Amazonas och 
den i Centralafrika. Forsränning, pad-
dling och klättring är andra äventyr du 
kan ägna dig åt.

v | värme
När det är minus 11 grader och storm här 
hemma finns det en sak man längtar efter 
mer än något annat: värme. Och värme är 
något du kan vara säker på att få när du 
kommer till Phuket. Snittemperaturen 
ligger på dryga 30 grader dagtid, och runt 
24 grader på natten. Ingen mening att 
packa ner täckjackan, med andra ord.

z | zenit
Thailand ligger strax norr om ekvatorn 
och runt april-maj står solen i zenit i 
Thailand. Det innebär att solen står rakt 
upp på himlen mitt på dagen, och det är 
då solens strålar är som allra starkast. 
Med andra ord är ett bra solskydd en 
bättre investering än långbyxor när du 
ska åka hit. Och det gäller för övrigt alla 
tider på året.

ö | öAr
Förutom själva Phuket finns många andra 
fantastiska öar att besöka när du är här. 
Håll bara utkik efter namn som börjar på 
”Koh” (thailändska för ”ö”). Koh Similan, 
Koh Surin eller Koh Phi Phi, Thailands 
kanske vackraste öar. För att bara nämna 
några. Så även om du nu tagit dig från A 
till Ö i vår resa runt Phuket behöver det 
inte ta slut här. Ta dig bara vidare från ö 
till ö. Och sedan vidare till nästa ö...

Yoga har blivit en alltmer populär 
företeelse över hela världen, och precis 
som i många andra delar av Asien finns 
det goda möjligheter att utöva yoga även 
på Phuket. Bor du på Sunwing Resort 
Kamala Beach kan du till och med gå på 
yogaklasser på hotellet.

y | yogA

w | wAt
En wat är ett buddhistiskt tempel 
som även fungerar som kloster och 
samlingslokal för sociala aktiv-
iteter. Det finns ungefär 30 000 
wat-komplex i Thailand, varav ett 
trettiotal återfinns på Phuket. Det 
mest kända är Wat Chalong som lig-
ger strax söder om Phuket Town.

Koh Phangan
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Funderar du på att resa till Thailand, men tvekar inför tanken på att 
ta med barnen? Tänk om. För är det någonstans barn är välkomna 
så är det här. Thailändarna älskar barn och det finns hotell som är 
särskilt anpassade för de minsta. Här är våra fem bästa tips.

Sunwing ReSoRt & Spa  
Bangtao Beach, Bangtao  4+
Bangtao Beach är en av Phukets vackraste och längsta 
stränder. På den 8 kilometer långa stranden möter vit 
korallsand vajande palmer och det går alltid att hitta 
en egen plats. På den södra delen av stranden ligger 
populära Sunwing Resort & Spa Bangtao Beach. Precis 
som på alla Sunwing Resort är varenda millimeter 
anpassad för att barnfamiljer ska uppleva den verkligt 
perfekta semestern. Och med sex pooler, flera restau-
ranger, skandinavisk barnklubb, massor av barn- och 
ungdoms aktiviteter och dessutom ett spa blir knappast 
någon besviken.

Passar dig som:
• Vill bo vid stranden
• Vill kunna hitta en egen plats 
 på stranden
• Har hungriga barn  
 (barn under 12 äter gratis)

Här finns även:
• Rum med Swim Out  
 (direkt poolaccess)
• Sviter för upp till 6 pers
• Lollo & Bernie
• Gratis WiFi

Sunwing ReSoRt Kamala Beach, 
Kamala  4+
Vårt modernaste Sunwing Resort i Thailand ligger 
vid ett av svenskarnas favoritresmål, Kamala. Ka-
mala är en mysig liten by med en härlig, långgrund 
strand. Här råder ett lugn och en avslappnad stämn-
ing som skiljer sig markant från livligare turistorter 
som Patong, även om det finns gott om restauranger 
och butiker här också. På Sunwing Kamala finns 
allt som barnfamiljen kan önska sig av en semester: 
pooler, vattenrutschbanor, skandinavisk barnklubb, 
underhållning, aktiviteter för barn och ungdomar 
och en barnvänlig strand.

Passar dig som:
• Vill bo vid stranden
• Vill bo i lugna omgivningar men med  
 ett bra utbud av butiker och restauranger
• Har hungriga barn (barn under 12 äter gratis)

Här finns även:
• Rum med Swim Out (direkt poolaccess)
• Sviter för upp till 6 personer
• Lollo & Bernie
• Gratis WiFi

barnvänliga thailand
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Detta nybyggda och fräscha SunGarden-hotell har ett perfekt läge vid 
en av Khao Laks finaste stränder. Hotellet ligger i lugna omgivningar, 
och utöver någon enstaka thairestaurang finns det inte mycket att 
göra i närområdet runt hotellet. Å andra sidan arrangerar hotellet 
massvis av aktiviteter för såväl stora som små barn. Bl.a. finns en 
skandinavisk barnklubb och ett av SunGarden-världens finaste mini-
land. Och sist men inte minst: härliga White Sand Beach.

Passar dig som:
• Vill bo modernt i lugna omgivningar 
• Vill bo vid stranden

Här finns även:
• Lollo & Bernie
• Miniland med PlayStation 3

I Karon finns det alltid något att göra i omgivningarna runt hotellet, 
samtidigt som det är betydligt lugnare än i livliga Patong. Det bästa 
valet för barnfamiljer är vårt populära SunGarden-hotell Phuket 
Orchid Resort & Spa. På hotellområdet finns flera pooler och pool-
barer samlade runt den karaktäristiska Buddhastatyn i mitten. Här 
finns även en barnpool med ett par mindre vattenrutschbanor som 
kanske inte imponerar på tonåringen, men som definitivt gör succé 
hos de lite mindre barnen.

Passar dig som:
• Vill ha nära till shopping och nöjen
• Vill ha nära till stranden (150 m)

Här finns även:
• Rum med Swim Out (direkt poolaccess)
• Skandinavisk barnklubb 

Vårt andra SunGarden i Khao Lak är Emerald Beach Resort & Spa. 
Inte lika modernt som Kantary Beach, men minst lika mysigt och 
med samma fina strandläge. Här är det lite grönare och lummigare 
och i mitten av hotellområdet finns en konstgjord damm. Här finns 
mängder av sport och aktiviteter för stora och små, och även en 
skandinavisk barnklubb. Hotellet har ett lugnt läge, men här finns 
några affärer och restauranger utanför hotellområdet. 

Passar dig som:
• Vill bo i lugna omgivningar, men med tillgång till  
  några butiker och restauranger
• Vill bo vid stranden

Här finns även:
• Vattenrutschbana
• Skandinavisk barnklubb

KantaRy Beach VillaS & SuiteS, Khao Lak  4+

phuKet oRchid ReSoRt & Spa, Karon  4 emeRald Beach ReSoRt & Spa, Khao Lak  4
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Downtown. Det är inget snack om saken. Det är 
här som de roligaste restaurangerna och barerna finns på 
Manhattan. Så har det faktiskt alltid varit. Hit har hela New 
York vallfärdat under många år för att ta del av ”det senaste” 
i utelivet. Restauranger. Barer. Klubbar. Nu för tiden finns 
här även möjligheter till att låta kreditkorten gå varma i 
modebutiker av alla sorter, inklusive eleganta flaggskepps
butiker som förr bara fanns på flotta Femte Avenyn. Franska 
Chanel finns här. Italienska Armani. Amerikanska Coach. 
Även varuhuset Bloomingdale’s har ynglat av sig och öppnat 
ett varuhus i Soho.

Det hinDrar förstås inte att det alltid är kul att bege sig 
uppåt, även om vissa inbitna stadsbor hävdar att allt över 
fjortonde gatan ger dem svindel. Bah. Inget inger en sådan 
pirrande känsla av ”wow, jag är mitt i denna stad som jag sett 
på tv och film!” som att vandra på avenyerna. Börja i mid
town och vandra längs Madison Avenue, Fifth Avenue, Park 
Avenue. Luta huvudet bakåt och titta uppåt. Det är impo
nerande. Stort och mäktigt och väldigt mycket New York. 
Och så är det något speciellt med Central Park. Det går heller 
inte att komma ifrån. Dess gröna gräsmattor bör man sticka 
ner tårna i, åtminstone någon gång för att få en känsla för en 
stad som kan konsten att kombinera klorofyll med kommers.

Själv brukar jag korsa parken, från den östra sidan (Upper 
East Side) till den västra (Upper West Side) för att få en fläkt 
av det liksom ombonat burgna New York som ofta syns i 
Woody Allens filmer. Observanta kan dessutom notera att 
detta är ett av världens mest hundtäta områden. Det kryllar 
av Labradorer och Golden Retrievers, vars ägare påfallande 
ofta bär chinos, keps och gympadojor. Kolla får ni se! Här 
finns också New Yorks enda shoppingmall, om än väldigt 
exklusiv. Vid Columbus Circle ligger det jättelika Time  
Warner Center. Men, nej. Ingen del av Manhattan är lika färg
starkt och fascinerande som downtown.  Om ni frågar mig.

Men oavsett tycke och sMak så finns det faktiskt ett tips som 
funkar överallt – uptown, midtown och downtown. Framför 
allt är det nästintill idiotsäkert om man vill få ut det bästa 
och mesta av en helg i New York. Det lyder: ät i baren! New 
York är nämligen en stad där restauranger (nästan) alltid är 
utrustade med en bar där man inte bara stångar sig fram för 
att beställa ett glas vitt och därefter tyst sippa på det i väntan 
på bord. Här är barerna till för att umgås. Men inte bara över 
vin och vodka martinis (som för övrigt är en väldigt pop
ulär drink bland båda könen). I New York väljer påfallande 
många att sätta sig i en bar och äta. Lunch, middag eller supé.  
Och de vet vad de gör. Maten, och priserna, är exakt desam
ma som vid borden. Fast – och här kommer det bästa– ser

New 
York

text: SuSanne Ljung  Foto: VingS biLdarkiV
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vicen är ofta bättre. Liksom stämningen. Så om du kommer 
in på en restaurang som du läst om och suktat efter och 
hovmästaren säger: ”det är tyvärr fullt och väntetiden är ett 
oändligt antal timmar”, fråga: ”Is it possible to eat at the 
bar?”
 
Det visar att Du kan Dina saker. För i baren får man nästan 
alltid en plats om man säger att man vill äta. Även på full
bokade ställen. Bartenders är dessutom ofta underhållande 
källor till information om både ditten och datten. Social 
kompetens är bara förnamnet. Berätta att du är på besök och 
fråga om tips på saker att göra, och ställen att besöka. Eller 
prata om något helt annat. Gaffla på! Känner du dig dålig på 
engelska? Det gör inget. Här är man van vid det mesta. Med 
trevlighet kommer man långt. Ofta häller de på ett extra 
glas, utan kostnad. Det händer aldrig om man sitter vid ett 
bord.  Men den största vinsten är att du troligen kommer att 
få väldigt mycket roligare än om du skulle suttit vid ett bord 
med din reskamrat, även om personen ifråga är ditt hjärtas 
kära. För i New York älskar man att slänga käft, med alla och 
utan några baktankar. Så betrakta inte en måltid i baren som 
ett nerköp, utan som en chans att få en fläkt av ett New York 
som det ter sig för de bofasta. En lite annorlunda stad.

Fem tips
Metropolitan Museum of Art 
1000 Fifth Avenue (vid 82nd Street) 
Detta jättelika konstmuseum erbjuder inte bara de bästa och 
populäraste modeutställningarna i världen (men så var det 
här som hela konceptet med att visa mode på museer började 
redan 1972 tack vare Diana Vreeland, före detta moderedak
tör). 2011 års utställning ”Savage Beauty”, med plagg av den 
brittiske modeskaparen Alexander McQueen, lockade över 
660 000 besökare. Här finns också ett stort och brett utbud av 
måleri, skulptur, fotografi och ett tak på vilket man kan ta sig en 
drink och titta ut över Central Park. New Yorks trivsammaste 
museum.

Viand Coffee Shop
673 Madison Avenue ( vid 61st Street)
Det finns tyvärr inte så många gamla klassiska coffeeshops kvar 
på Manhattan. De som serverar kaffe från kanna i knubbiga 
koppar av porslin och där man kan få jättelika tonfisksmörgåsar, 
stora nog för två att dela på. Till billigt pris, dessutom. Men här 
finns en. Mitt i ett exklusivt shoppingstråk ligger denna pärla. 

Luke’s Lobster
www.lukeslobster.com
Passa på att äta en ”lobster roll”! Det är stora, stora bitar av 
hummer i ett lätt smörat korvbröd. Ja, många svenskar förun
dras över denna vana, men jag säger bara – prova innan du säger 
något mer. Det är nästan syndigt gott och härligt och typiskt 
för den amerikanska östkusten. Nu finns det även i New York 
till fantastiska priser, en hundring för en macka som i Sverige 
skulle kosta långt mer – om man nu skulle komma på idén med 
att proppa en macka full med hummer. Ställen finns över hela 
staden.

The Highline
Längs den västra sidan av Manhattan löper The Highline ovan 
marken, ett gammalt järnvägsspår. Idag är det omvandlat till ett 
1, 6 kilometer långt grönskande promenadstråk som ger en an
nan vy över staden. Det finns även gott om bänkar som man kan 
sitta på, eller ligga och sola i. Det är en perfekt mix av grönska 
och city. Highline löper mellan Gansevoorth Street till West 
34th Street och är öppet för allmänheten mellan 07.00 23.00 
varje dag.

Tunnelbanan
Nej, New Yorks tunnelbana är ingen turistattraktion i sig, även 
om den tillhör världens äldsta och mest vidsträckta allmänna 
transportmedel. Men den är fräschare än vad man kanske tror 
(vagnarna är luftkonditionerade) och tågen går i tid. Jag är inte 
den som säger nej till att åka taxi, i synnerhet inte på kvällen och 
i höga klackar. Men under dagtid är tunnelbanan det i särklass 
snabbaste och effektivaste sättet att ta sig fram i staden.

susanne Ljung är journalist och programledare för stil 
i P1. i över tio år har hon pendlat mellan stockholm och 
new york, där den äkta mannen bor.

The Highline
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tips på caféer
Café Brasileira  
Det gamla klassiska kaféet, Fernando  
Pessoa på staty.
Rua Garrett 120, Chiado – Tel: +351-21 346 9541

Café Nicola  Art deco från 1929, mångas  
mötesplats vid ”stora torget”.
Praça Dom Pedro IV 25 (Rossio), Baixa   
Tel: +351-21-346 0579
 
KrOGtips
Pap’Açorda  
Modern hyllad klassiker i de gamla  
kvarteren.
Rua da Atalaia 57-59, Barrio Alto  
Tel: +351-21-346 4811

Nariz do Vinho Tinto  
”Rödvinsnäsan” med idel portugisiska klas
siker.
Rua do Conde 75, Lapa – Tel: +351-21-395 3035

Café Martinho da Arcada 
Prisvärd gedigen lunch i klassisk miljö.
Praça do Comércio 3, Baixa  
Tel +351-21-887 9259

Cervejaria Trindade  
Klosterlik historisk ölkrog. Turistigt,  
ack så vackert.
Rua Nova da Trindade 20, Chiado 
Tel: +351-21-342 3506

 tips på Barer Och KLUBBar
Ginja Sem Rival
Tuff liten minibar känd för sin Ginjinha, 
körsbärslikören.
Rua das Portas de Santo Antão 7,  
vid Nationalteatern

Portas Largas 
Öppna famnen för alla i en gatukorsning vid 
Fragil.
Rua do Atalia 105, Barrio Alto 
Tel: +351-21-346 6379

Lounge 
Sympatisk miljö, cool dj’s, smarta live
uppträdanden.
Rua da Moeda 1, Cais do Sodré 
Tel: +351-21-846 2101

Lux  
Stadens nya ultimata ställe, ses och synas  
i gryningen, internationell glamour.
Avenida Infante Henrique, Santa Apolónia 
Tel: +351-21-882 0890
 
tips på faDO
Clube de Fado 
Liten intim fadokrog med de bästa  
artisterna.
Rua de São João da Praça 94, Alfama 
Tel: +351-21-885 2704, www.clube-de-fado.com

A Tasca do Chico  
En enklare liten ölsylta med fado  
onsdagar och fredagar.
Rua Diario de Noticias 39, Barrio Alto 
Tel: +351-96-505 9670
 
shOppiNGtips
Santos Design District  
I stadsdelen Santos runt torget  
Largo de Santos. 
www.santosdesigndistrict.com

Rua da Norte  
Den hippa och alternativa gatan  
i Barrio Alto har flest spännande butiker  
– som Sneakers Delight, Agencia 117,   
El Dorado…
Garrafeira Nacional  
Här hittar man alla de bästa portugisiska 
vinerna.
Rua de Santa Justa, 18–24 
Tel: +351-21-887 9080
www.garrafeiranacional.com

Feira da Ladra 
Tisdagar och lördagar den stora  
loppmarknaden,” tjuvarnas marknad”.
Campo de Santa Clara

BOBO KarLssON är en av Sveriges mest omtyckta reseskribenter. Hans artiklar och krönikor förekommer främst i Svenska  
Dagbladet, Göteborgs-Posten, Tidningen RES samt Scanorama. Hans senaste bok Urban Safari utkom nyligen i sin andra 
pocketupp laga (Norstedts). Hans nästa bok – URbaN SafaRi.2 – om tio nya storstäder, kommer till årsskiftet.

Förr eller senare hamnar 
vi alla i Lissabon, kär-
lekens och dödens stad. 
Denna så sydliga, mest 
västliga och för många 
resenärer sista utpost på 
den europeiska kartan.
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Med ryggen Mot det nästan främmande 
Spanien, famnen mot världen, bitvis 
mer arabisk i kynnet än latinsk, mer 
afrikansk historia än europeisk, så 
reser hon sig som ett drömskt Atlantis 
upp ur havet, som en fritt svävande ö 
mellan Europa, Amerika, Afrika och sitt 
älskade Brasilien.

Men optiMisM har länge varit ett sällsynt 
inslag i stadsbilden. Än idag kan de 
flesta referera till klockslaget 9.30 på 
morgonen den 1 november 1755. Som 
om det har hänt i deras egna liv. Då 
kom det stora skalvet, ett av de största 
någonsin. Det kändes ända bort till 
Ryssland. Alla ljus som var tända på 
Allhelgonadagen för att hedra de döda 
välte och satte fyr på staden. I panik 
flydde människorna undan lågorna och 
hettan ned till vattnet och hamnen. Så 
rämnar marken, den stora floden sugs 
ut i Atlanten, med våldsam kraft kom
mer sen tsunamin. Den första av tre 
stora flodvågor slungar människorna 
och staden flera kilometer inåt land, 
sliter sen allt och alla, över 90 000 män
niskor, ut i havet. Leendet försvann från 
Lissabons läppar. Från den stunden har 
Lissabon trott på tårar.

Många tyckte förstås att portarna åter 
öppnades på glänt det magiska året 
1968, då landets diktator Salazar som
nade in efter att ha hållit landet och 
Lissabon i både tvångströja och koma 
i närmare 40 år. Och definitivt 1974, då 
diktaturen upphörde i samband med 
den så fredligt ystra nästan gulliga ”nej
likerevolutionen”. Andra refererar till 

Portugals EUinträde, som för ett land 
nästan alltid betyder några smäktande 
år av överdåd, ny infrastruktur, vildsint 
penningflöde, plus en entreprenörig 
optimism som gränsar till mytomani.

Men ändå är huvudintrycket av Lissabon 
något helt annat, för den som inte själv 
aktivt uppsöker allt det nya. Den gamla 
vita staden, alla andra städers flagnade 
furstinna – av somliga länge kallad hela 
Europas lilla hembiträde – dröjer sig 
kvar i stadsbilden. På många sätt är det 
fortfarande en blygare, lydigare och 

artigare stad än de flesta andra. Det är 
som om människorna är tystare, min
dre och anspråkslösare. Till och med 
telefonerna tycks ringa tystare.

saMtidigt präglas också själen av något 
robust ädelt och tappert modigt – som 
inpräntat genom åren av alla sjömän 
och soldater, fiskare och arbetare. Det 
sprättigt hårdborgerliga mondäna 
tingeltanglet, som så länge dominerat 
andra europeiska mer vulgärt eleganta 
storstäder, har här i det längsta bjudits 
motstånd. Den milanesiska hårt upp

skruvade penningpulsen, eller Madrids 
hyperspeedade ettrighet, Barcelonas 
mer märkvärdiga och pretentiösa ut
spel känns fjärran, även i Lissabons mer 
mjukkaxiga designkretsar.

lissabons egen sorgset ljuva Musik och 
sång, fado, är som en aldrig besvarad 
längtan, en attraktiv smärta, ett slags 
hopp blandat med att ständigt vara för
smådd. Den är för Lissabon vad tangon 
är för Buenos Aires, eller bluesen i  
Chicago. De som inte fick ihop till sitt 
uppehälle, har gett sig av för tusen, 
hundra eller tio år sen. Det finns hela 
tiden en isolerad känsla, vi som blev 
kvar. Precis som på Irland finns ett 
övernaturligt lugn. Fjärran från svenskt 
förnuft, fransk cynism, amerikansk 
optimism, tysk logik, så är det istället 
som om livlig fantasi och mirakel, till
fälligheter och tur uppmuntras, inger 
hopp om att man ska kunna ta sig ur 
den eviga röran. Ett eventuellt armod 
har alltid dolts av en stark värdighet, 
förtryck har besvarats med fromhet.

Men plötsligt är det som om Lissabon 
inte längre resignerar, utan börjat 
revoltera på ett mer privat plan. Endast 
en cynisk nostalgiker kan ju vilja bevara 
Lissabon pittoreskt och lätt solkigt.    
Mest symboliskt är det kanske att det är 
en ung sångerska, Mariza – född i Mo
cambique uppvuxen i Mouraria, de allra 
fattigaste av Lissabons kvarter – som 
knyter ihop trådarna både bakåt och 
framåt med en elegant modern fado.

Får det bitterljuva Lissabon att bli 
både cool och rocka värdigt.

Älskade  
LissaBON

– staden vi alla kramar  
som en kär vän

TexT: BoBo Karlsson  FoTo: Bruno erhs / CorBis /sCanpix

”Och de flesta känner 
självfallet en glädje 
när denna krOna på 
afrikas hjässa nu är  
på väg att bli eurOpas 
nya klackspark.”
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Vi börjar Vår intensiVa weekend med 
ett besök i blå moskén. Det är en mäktig 
känsla att blicka upp mot kupolerna, 
interiört klädda av keramikplattor 
med vackra blå detaljer. Moskéns 250 
fönster gör att insidan känns ljus, och 
med kupolerna och de sex minareterna 
förstår jag varför Blå Moskén är en av 
de mest kända religiösa byggnaderna i 
världen.

Att stiga in i Hagia sofia blir en vördnads-
full upplevelse. Hagia Sofia byggdes på 
500-talet av kejsar Justinianus, som 
ville uppföra en kyrka som överträf-
fade allt som dittills hade byggts. Att 
luta sig över staketet på övre våningen 
och blicka ner över salen blir en av de 
stunder i livet jag kommer att bära med 
mig, länge.

Det enorma komplex som utgör topkapi
palatset tycks aldrig ta slut. Vi möts 
hela tiden av nya byggnader, vackra 
trädgårdar, fontäner och utsiktsplatser.

Mitt resesällskap var tveksam till att 
lägga dyrbar sightseeingtid på att titta 
på en vattenbehållare, men jag insis-
terade. Mycket riktigt blev besöket 
vid basilikacisternen, med dess vackert 

upplysta pelare och magiska stämning, 
en av resans höjdpunkter. I den under-
jordiska cisternen hålls regelbundet 
klassiska konserter, vilket lär vara 
något utöver det vanliga.

På andra sidan Galatabron, sett från 
Sultanahmet, ståtar landmärket 
Galatatornet. Vi tar oss dit strax innan 
solen går ner och njuter av utsikten – 
en brokig mix av kupoler, skyskrapor, 
takserveringar och vatten.

Båtturerna över Bosporen i all ära, 
men vi gör som turkarna själva gör och 
tar färjan till Prinsöarna. Efter ett tips 
väljer vi att hoppa av på den bilfria ön 
Büyükada. Det lilla hamnsamhället 
sprudlar av liv, och vi möts av caféer, 
försäljare och våffelstånd i en härlig 
blandning.

När det är dags att gå till stora basaren 
ser vi till att vara mätta, utvilade och 
utrustade med en stor portion tålamod. 
Genom att plugga in några turkiska 
fraser får vi ett trevligt bemötande 
av försäljarna. Souvenirer, kryddor, 
kläder, skor, mattor och glaslyktor  
– jag vet knappt var jag ska börja.

Sista dagen inleds på badhuset Cagaloglu 
Hamami. Att ligga på den varma mar-
morplattan i badets mitt, och höra 
vattendroppar falla ner från taket, ger 
en närmast meditativ känsla. Efter en 
stund kommer en robust turkisk kvin-
na in och börjar med bestämda tag att 
skrubba min kropp. Jag stiger ut från 
badhuset som en ny människa. Med 
solen i ryggen och med nyskrubbade, 
rosiga kinder, strosar jag mot ännu en 
spännande dag i Istanbul. 

En sak är säker, man behöver aldrig 
gå hungrig i Istanbul! Överallt trängs 
restauranger med caféer och matstånd 
längs med och på gatorna. Jag, godis-
råttan, styr snabbt stegen mot en av alla 
butiker som i skyltfönstret frestar med 
fina uppläggningar av turkish delight och 
baklava. Och, stadens våfflor smakar 
som en bit av himlen! Nygräddade, 
med nutella och toppade med skivad 
färsk frukt blir detta en matupplevelse 
utöver det vanliga.

istanbul Ger mersmak, inte bara 
matmässigt. Här hittar jag det bästa av 
Europa och Asien, samlat i samma stad. 
Hit åker jag definitivt igen!

Sightseeing i 
Istanbul

FEM saKER Du IntE VIll MIssa
•	 En avkopplande badupplevelse på Caga

loglu Hamami – att skrubbas av en turkisk 
badkvinna är i stort sett obligatoriskt när 
man åker till Istanbul!

•	 Istanbuls himmelskt goda våfflor med ett 
tjockt lager nutella, toppade med skivad 
banan, kiwi och jordgubbar. Det blir inte 
bättre!

•	 Haremet tillhörande Topkapipalatset, där 
du kommer upptäcka det ena vackra rum-
met efter det andra.

•	 Ett andaktsfullt besök inne i Hagia Sofia, 
med dess gamla och förhållandevis riktigt 
fint bevarade väggmålningar.

•	 Båttur på Bosporen, förslagsvis till ön 
Büyükada. Ta en hästdroska upp till öns 
utsiktspunkt för en unik vy över Istanbul.

FEM sEVÄRDHEtER  
•	 Süleymanmoskén 

Ännu ett av Istanbuls många och mäktiga 
byggnadsverk. Moskén stoltserar på en av 
kullarna ovanför Gyllene Hornet, och bjuder 
på en imponerande takhöjd på svindlande 
50+ meter.

•	 Eyüpmoskén 
För muslimerna är Eyüpmoskén, som 
ligger strax intill Gyllene Hornet, en av de 
heligaste platserna i Europa. Detta eftersom 
Muhammeds fanbärare Eyüp Ensari ligger 
begravd här.

•	 Theodosius II mur 
Istanbuls äldre stadskärna omringas av en 
mer än 1500 gammal, och nästan sju kilom-
eter lång, försvarsmur. Har du tid och ork 
blir det en perfekt promenad längs muren, 
eller för den hurtiga, kanske till och med en 
joggingrunda.

”Är du bloggare? Älskar du att resa?” Med de orden gick startskottet för fjolårets stora blogg
tävling. Under sex månader tävlade över hundra bloggare om presentkort och chansen att resa 
utomlands och skriva ett resereportage för Vings värld. Vi fick läsa mängder av härliga berät
telser, men vann gjorde Annika Myhre, som här berättar om sin weekend i exotiska Istanbul.

Vinnaren i Vings bloggtävling

5
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oM annIKa MyHRE
Familj: Maken Tobias 38 år,  

Sebastian 3 och Julia 1 år.
Yrke: Jurist.

Bloggen: ”Yesterday you said tomorrow” 
handlar om allt från familjen och resor  

till träning, foto och kändisar.
Främsta intressen: Att resa, såklart!  

Jag har än så länge hunnit med 38 länder.
Höjdpunkter i resväg: Vandringen på Inka-

leden med ett magiskt Machu  
Picchu i morgondimma, Nya Zeeland och 

Koh Lanta i Thailand.
drömresmål: Island, Brasilien och Sydafrika.

•	 Dolmabahcepalatset 
Interiören är skapad av den franska de-
koratören Sechan som arbetade på Paris-
operan. Det ståtliga palatset har fungerat 
som bostad åt flera av det ottomanska 
rikets sultaner.

•	 Camlica Hills 
Den högsta kullen på den asiatiska sidan av 
Istanbul har alltid varit en populär destina-
tion för både Istanbulinvånare och turister 
som är sugna på picknickutflykt med en fin 
utsikt över staden. 

FEM saKER Du bÖR tÄnKa PÅ
•	 Toaletter 

Det finns gott om offentliga toaletter som 
är fräscha, ett besök kostar runt 1 TRY. Se 
dock till att bära med dig eget toalettpap-
per i väskan, eftersom det ofta är slut. 

•	 Språket 
Vi möttes av riktigt knagglig engelska på 
flera håll, både på restauranger och i butik-
er. Flera gånger fick de butiker vi besökte 
ta hjälp av personal från en grannbutik för 
att förstå vad vi ville. Lär dig gärna några 
ord på turkiska inför resan, det uppskattas 
verkligen!

•	 Pengar 
Många ställen, exempelvis Cagaloglu 
Hamami, tar inte betalkort. Var beredd på 
att betala med kontanter.

•	 Moskébesök 
Kvinnor bör tänka på att täcka axlar och 
bära långkjol/byxor. I Blå moskén får de 
turister som inte har rätt längd på kjol eller 
byxor låna en omlottkjol vid entrén. Det 
är fritt inträde till stadens moskéer, men 
en liten donation vid utgången är alltid 
uppskattad.

•	 Guider 
Vid de flesta turistattraktioner finns det 
personer som utger sig för att vara guider, 
och som för en viss summa säger sig kunna 
ge er en fantastisk guidad tur (och ta er före 
de långa köerna). För att undvika att bli 
lurade, be att få titta på ”guidernas” licens!

FEM uttRyCK soM  
ÄR bRa att Kunna
•	 Hej - Merhaba
•	 Tack – Tesekür Ederim
•	 Förlåt mig – Pardon
•	 Notan tack – Hesap Lüften
•	 Ja/Nej – Evet/Hayir

”Man MÅstE gÅ VIlsE I Istanbul  
FÖR att HItta Istanbul…”
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Tillhör du den grupp människor som får något religiöst i blicken när någon 
pratar om ”Tipsextra”? Får du gåshud av att höra en folksamling skråla 
”You’ll Never Walk Alone”? Slår ditt hjärta ett extra slag vid blotta tanken på 
gräsmattan på Old Trafford? Då har vi en nyhet du kommer att älska. 
TexT: KRISTOFeR KeBBON  FOTO: vINgS BIldaRKIv

Fotbollsmagi

Nu lanserar Ving fotbollspaket till Premier League i Eng-
land. Aldrig har det varit lättare att uppleva världens bästa 
fotboll, bara två timmar från Sverige. För tv-sända lördags-
matcher i all ära, men det går ju inte att jämföra med att se 
Suarez, Torres, Rooney och de andra stjärnorna på plats i 
England, tillsammans med 50 000 sjungande engelsmän.

Bra platser, bra priser
Eftersom Vings systerföretag Thomas Cook Sport är officiell 
Travel Partner till flera av de bästa fotbollslagen i Premier 

League kan Ving erbjuda riktigt prisvärda fotbollspaket med 
bra platser på lagens hemmamatcher. Dessutom stöder du 
”din” klubb när du köper biljetter via Ving.

Till en början kommer det att finnas biljetter till Liver-
pool, Manchester United, Chelsea och Tottenham. Ving 
har tillgång till flera hundra fasta platser på arenorna och 
självklart handlar det om officiella biljetter, så det är alltid 
ditt namn som står på biljetten. Tryggt och säkert, eftersom 
du då har möjlighet att få en ersättningsbiljett om du skulle 
råka tappa biljetten. 

Nyhet!
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lag som ingår i vings Fotbollssatsning
liverpool FC
Grundades: 1892
Hemmaarena: Anfield
Kapacitet: 45 362

Chelsea FC
Grundades: 1905
Hemmaarena: Stamford Bridge
Kapacitet: 41 841

tottenham hotspur FC
Grundades: 1882
Hemmaarena: White Hart Lane
Kapacitet: 36 400

manChester united FC
Grundades: 1878
Hemmaarena: Old Trafford
Kapacitet: 76 212

detta inGår i fotbollspaKetet: Grundpaketet består av matchbiljett + två hotellnätter i dubbelrum.  
Givetvis kan du välja flera nätter om du vill. Alla hotell har ett bra, centralt läge och en rejäl engelsk frukost ingår. 

Finbesök i Vingbutiken
Den 3 maj fick Vingbutiken på Sveavägen i Stockholm  

celebert besök. Det var självaste Premier League-pokalen 
som hälsade på, tillsammans med Manchester Uniteds maskot 
Fred the Red och den forne United-spelaren Jesper Blomqvist. 

Ett fåtal lyckliga Facebook-vänner fick vara med och uppleva 
en av de sista dagarna på bucklans världsturné, innan den 

togs över av ärkerivalerna Manchester City.
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Vilken semestertyp är du? Är du den som bara byter en 
typ av stress mot en annan? Då borde du prova en riktig 
semester. En semester för både kropp och själ. Så skippa 
svettiga shoppingrundor och sega sightseeingturer och 
satsa på avkoppling i stället. För känslan av att komma 
hem utvilad är faktiskt ganska oslagbar.
 TexT: KrisTofer Kebbon  foTo: vings bildarKiv



 Semester med 

harmoni

foTo: helene Karlsson	 belek, turkiet



malaysia   foTo: eric josjö



foTo: vings bildarKiv	 ubud, bali



istanbul, turkiet   foTo: håKan sjölander



foTo: ponTus wallin 	  isla mujeres, mexikoDu hittar fler hotell på Ving.se/spahotell.



Årsreseförsäkring - res tryggt
och säkert året runt

Nu kan du köpa vår nya Årsreseförsäkring som har många trygga fördelar. Den skyddar både dig och din 
upplevelse. Den gäller i ett år för obegränsat antal resor utomlands och i Sverige till ett fast pris. 

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

Köp din Årsreseförsäkring när du köper din resa hos Ving

Andra sköna fördelar:

 Ny resa om sjukdom eller skada förstör mer än    

 halva resan.

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

Semestersabotören. Extrema situationer kräver en
extremt bra försäkring som ersätter om det exempelvis inte 
går att bada på grund av maneter, hajar eller oljeutsläpp.

Ingen självrisk vid sjukdom, olycka eller om något  
händer när du hyr bil.
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Under förra året reste ca 660 000 svenskar på 
semester med oss på Ving. En hisnande siffra 
som vi är oerhört stolta över. Men man blir ju 
också nyfiken på alla de där 660 000 person-
erna. Vilka är de? Varför reser de med Ving? 
Och tänk vad många fantastiska berättelser 
och upplevelser de måste ha i bagaget!

Säg hej till 

veckans 
globetrotter

Du som följer oss på facebook får varje vecka numera under rubriken Veckans globe-
trotter träffa en ny reseexpert från verkliga livet. En intervju där veckans huvudperson 
berättar om sitt resande, delar med sig av sina bästa restips och en och annan härlig bild. 
Här är tre av dem vi träffat under året, gilla oss på Facebook så får du träffa fler!

Är Du sugen på att vara veckans globetrotter?  
Maila oss på socialmedia@ving.se och berätta om dig själv och lite om ditt resande så 
kanske det är du som blir Veckans globetrotter framöver.

ålDer: 50 år.
bor: Lidköping vid Vänern.
familj: Fru Pia, Sönerna Toffe 29, 
Tisse, 27, Charlie 24 och Gabbe 20.
favoritresmål: Mallorca / Rhodos.
antal resor meD ving: 15 st.
senaste resan meD ving? Mallorca 
september 2011.
bÄsta restips: Jag älskar Mallorca och 
vill verkligen rekommendera den 
ön. Den har allt man kan önska sig. 
Mitt favoritställe är Palma Nova. Det 
är något visst med det stället. Lugnt 
på ena sidan och drag på den andra. 
Trevligt folk, som förstår svengelska 
ganska bra, stort utbud av olika res-
tauranger, mycket olika nationali-
teter, nära till Palma stad samt att vi 
i princip alltid haft tur med vädret. 
Alla är vi ju olika men jag och frugan 
vill alltid ha lite fart och rörelse när 
vi åker utomlands, jag känner mig 
fortfarande ung i sinnet fast kroppen 
visar något annat! Om man inte varit 
på Mallorca så rekommenderar jag 
verkligen en resa dit. Jag tror ingen 
kommer bli besviken.
vaD åker Du alDrig på resa utan? För-
utom pengar och betalkort så gäller 
min älskade Sverigehatt, Foppaskor 
& snus. Sverigehatten börjar bli rätt 
sliten nu så jag börjar få ångesttan-
kar när jag tänker på att den snart 
gjort sitt.

ålDer: 36 år.
bor: Huddinge.
familj: Man och två söner,  
5 och 2,5 år.
favoritresmål: Italien.
antal resor meD ving: 5.
Du reser ju meD småbarn, vilket Är Ditt 
bÄsta restips till anDra förÄlDrar?
Sedan vi fick barn väljer vi faktiskt 
alltid att åka till Sunwing Resort. 
Här vet jag att vi får snygga rum och 
en vacker trädgårdsupplevelse. Bra 
restauranger med tv som barnen kan 
se på när de ätit färdigt och vi föräld-
rar faktiskt hinner äta i lugn och ro, 
njuta av ett glas vin och bara prata! 
Barnen älskar maskotarna Lollo & 
Bernie och vi missar inte minidisco 
eller Bernies skattjakt i Miniland. 
För oss föräldrar innebär detta nöjda 
barn och utvilade föräldrar! Att det 
alltid är fräscht och säkert poolom-
råde och strandnära är toppen!
en Del packar ju alltiD svenskt kaffe 
och sin egen kuDDe, men vaD åker Du 
alDrig på resa utan?
En liten ljuskopp och värmeljus att 
tända på balkongen/terassen och en 
riktigt bra roman! Och numera med 
gratis WiFi på Sunwing så får iPaden 
helt klart åka med också!

ålDer: 45 år.
bor: Skogås.
familj: Mina barn Tom 21 år och 
Rebecca 13 år. Pojkvännen Jonas  
38 år och hans barn Lovisa 11 år  
och Wiggo 7 år.
favoritresmål: Thailand och New 
York.
antal resor meD ving: Jag tror att det 
är tre (svårt att säga helt säkert efter-
som jag rest så mycket genom åren).
senaste resan meD ving? Det var ett tag 
sedan men kan ha varit år 2000.
om Du får tipsa våra lÄsare, vilket Är 
Ditt bÄsta restips?
New York och Koh Mook i Thailand. 
New York är inte så långt att flyga till 
och timmarna blir rätt, man vinner 
tid. Du kan snabbt och lätt ta dig 
direkt till city från flygplatsen och 
staden har allt, passar alla!
Koh Mook är en liten paradisö utan 
bilar, det fanns inte ens vykort att 
köpa men det var som att bo mitt i 
det. Passar för den som vill ha det 
lugnt skönt och vackert, dessutom 
romantiskt.
vilket Är Ditt allra bÄsta resminne?
Jag, min son och min mamma var 
på en resa i Grekland, på ön Lefkas. 
När vi gick hem till hotellet efter en 
härlig grekisk middag så var det fullt 
av eldflugor i luften. Det var det mest 
fascinerande jag sett på någon resa. 
Buskarna glödde av dessa blinkande 
små flugor och plötsligt passerade 
en precis framför mitt ansikte precis 
som om det skulle varit Tingeling. 
Tom som var 3 år ville så gärna ta en 
med sig hem såklart.
vaD åker Du alDrig på resa utan?  Min 
kamera!

henry henriksen anna seDini ingriD gunnarsDotter
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Enligt lEgEndEn uppstod Kap Verde när 
Gud på den sjunde dagen var nöjd med 
sin skapelse och slog ihop händerna, 
varpå smulor från hans fingrar föll ner 
i Atlanten och bildade de 15-tal öar 
som utgör Kap Verde. När jag sitter i 
taxin från ön Sals flygplats till hotellet 
bestämmer jag mig istället för att tro på 
den mer vetenskapliga förklaringen: att 
öarna har uppstått genom vulkanut-
brott. Det är nämligen ett riktigt torrt, 
kalt och öde landskap som breder ut 
sig på bägge sidor av Sals enda bilväg. 
Föreställ dig en blandning mellan 
månen, Vilda Västern och det där 
området kring Ayers Rock i Australien 
(minus den imponerande klippforma-
tionen), så får du en ganska bra bild av 
ödsligheten. ”Ser det ut så här på hela 
ön?” frågar jag oroligt taxichauffören. 
”No stress”, svarar han skrattande. 
”Vänta tills du får se stränderna i Santa 
Maria”. 

Jag chEckar in på ett hotell som i lik-
het med de flesta andra hotell på ön 
ligger precis vid stranden. Tar sen av 
mig skorna och låter mina vinterbleka 
fötter ta de första, stapplande stegen 
genom sanden. Så lyfter jag blicken och 
inser snabbt två saker. 1) Stranden är 
alldeles gyllengul och härlig.  
2) Stranden har inget slut. Snart upp-
täcker jag också att jag kan glömma allt 
jag känner till om stränder jag varit på 
tidigare. Ni vet, där man får passa på att 
klämma in solstolen eller handduken 
på den minimala yta som uppstår när 
någon oförsiktig medturist går och 
badar. På stranden i Santa Maria är 

problemet snarare det omvända: här 
får du leta länge om du vill lyckas hitta 
en plats nära någon annan.

Ju längrE Jag bEfinnEr mig på ön, desto 
tydligare blir det att det är stränderna 
och klimatet som är Sals stora tillgång. 
Med sina 350 soldagar per år är Sal ett 
av de mest solsäkra resmål man kan 
tänka sig. Kommer det över huvud 
taget något regn brukar det vara över 
innan man ens hinner säga ”paraply”. 
Stränderna är lite lugnare och mer 
badvänliga på Santa Marias södra sida. 
I öst och väst blåser det mer, vilket 
gör dem till ett paradis för vind- och 
kitesurfare från hela världen. Överallt 
ser man skärmar som kryssar fram och 
tillbaka över himlen likt en svärm myg-
gor en svensk försommarkväll. Själv-
klart kommer en av de senaste årens 
världsmästare i kitesurfing från Sal och 
lika självklart erbjuder han kurser vid 
stranden utanför Vings hotell Villa do 
Farol. Det är han för övrigt inte ensam 
om, tar du en promenad längs stranden 
hittar du fler surf- och dykskolor än 
turister.

EftErsom Jag är alldElEs för fEg för 
att prova själv, nöjer jag mig med att 
hänga med surfarna på Angulo’s framåt 
eftermiddagen. Här, precis som på de 
flesta andra barer och restauranger, 
råder en skönt avslappnad stämning. 
Som svensk blir man först lite förvånad 
över att folk faktiskt pratar med varan-
dra – över bordsgränserna! Inte bara 
turister emellan, lokalinvånarna verkar 
också genuint intresserade av oss be-

Längtar du efter att få utforska 
gamla kulturskatter under din 
semes  ter? Drömmer du om att 
återvända hem med väskorna 
fyllda av shoppingfynd i världs-
klass? Då kan du lika gärna 
sluta läsa här. Skriver du istället 
under på Kap Verdes motto ”No 
stress”, och kan tänka dig att till-
bringa större delen av ledigheten 
i en solstol, ja då är det bara att 
fortsätta. 

kap 
ver
de

no stress
TexT: Gunnar JäGberG  FoTo: Joakim borén 
illusTraTion: sara kebbon

Nyhet!
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sökare. Även de som inte försöker sälja 
något till oss. Samma känsla får man på 
kvällen, när man slår sig ner på någon 
av barerna eller restaurangerna i cen-
trum. Festglada, uppklädda människor 
som gillar att umgås – mer än så begär 
åtminstone inte jag av en utekväll.

santa marias cEntrum utgörs av två 
parallella gator som löper mellan låga 

stenhus, många med fantasifullt måla-
de fasader. För att vara en så pass liten 
stad har Santa Maria ett förvånansvärt 
stort utbud av barer och restauranger. 
Det är dessutom både gott och prisvärt 
att gå ut och äta. Det enda du bör tänka 
på är att beställa maten åtminstone en 
halvtimme innan du egentligen hade 
tänkt bli hungrig. ”No stress” gäller 
även här, så att få vänta upp till 40 
minuter på en förrätt är inte ovanligt. 
Ett säkert kort är att beställa in fisk 
eller skaldjur. Garanterat dagsfärskt 
från piren, dit fiskarna varje förmid-
dag kommer in för att sälja av dagens 
fångst. En färgsprakande och högljudd 
upplevelse du inte bör missa. 

bortsEtt från kommErsEn vid piren 
är Sal inget Mecka för shopping. Alla 
butiker har samma utbud av batik, 
träskulpturer, färgglada målningar och 
t-shirts med ”No stress” tryckt över 
bröstet. Det finns heller inte mycket 
att se, utöver stränderna och Santa 
Marias centrum. Men det finns förstås 
undantag. En taxi till öns huvudstad 
Espargos tar inte mer än en kvart och 
kostar inte många kronor. Här finns 
inte fler butiker än i Santa Maria, men 
slår du dig ner på Bomdia Café i början 
av huvudgatan får du en bra vy över 
vardagslivet, samtidigt som du njuter 
av en enkel, men god och billig lunch. 
Fortsätter du norrut kan du ta en sväng 
förbi Burracona, där tidvattnet har ska-
pat en bassäng mitt bland klipporna. 
Missa heller inte de enorma saltfälten 
i Salinas, där man förr utvann och 
exporterade stora mängder salt. Här 
kan du dessutom ta dig ett dopp – och 
upptäcka att du flyter!

”Kommer det över huvud  
taget något regn bruKar 
det vara över innan man 
ens hinner säga ”paraply”. 
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santa maria
Santa Maria på ön Sal är Kap Verdes mest utvecklade 
badort. Med sina vidsträckta, gyllene stränder och sitt 
västafrikanska klimat, är Santa Maria det perfekta 
resmålet för dig som vill ha sol, strand och maximal avkop-
pling under semestern. Utan att behöva tänka på jobbiga 
tidsomställningar och jetlag. Här skiner solen ca 350 
dagar om året, regnar det så brukar det på sin höjd handla 
om några droppar i augusti-september. Till Sal och Santa 
Maria reser du med Ving under vintersäsongen, oktober-
april. Ving erbjuder sex prisvärda hotell, de flesta av dem 
alldeles vid stranden.

Vings Kap Verde

PrisexemPel: 8.800:-/pers inkl All Inclusive på Vila do  
Farol e, en vecka med avresa 12 december från Arlanda.

Ving flyger från: Stockholm.

flygtid: Cirka 9 timmar med mellanlandning. 

tid: Svensk, -2 timmar.

sPråk: Portugisiska.

Valuta: Kapverdiska escudo (CVE).

säsong: Oktober–april.

PrisniVå: Att gå ut och äta på restaurang i Santa Maria är 
förhållandevis billigt, med svenska mått mätt.

 okt NoV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR    

 28 27  25  24  24 24  24  

 23 22  21 19  18  18  19 

 25 24  24  23 22  22  22  

kliMAt

Jag skullE gärna bErätta mEr om den mysiga fiskebyn 
Palmeira, katamaranturen då jag för första gången i mitt liv 
fick se flygfiskar på nära håll, eller dagsutflykten till gran-
nön Fogo, med besöket vid den aktiva vulkanen som dagens 
höjdpunkt. Men då börjar magasinets redaktör att prata om 
”deadline” och ”tidningen ska gå i tryck”. Jag försöker mig på 
ett ”No stress…?”, men för döva öron. Hon skulle helt klart 
må bra av en vecka på Sal. 
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Är det lite körigt på jobbet? Består vardagen av 
för många dagishämtningar och för få solstolar? 
Då borde du resa till Kap Verde. Ögruppens motto 
talar för sig själv – no stress. Men vad betyder ”no 
stress” för dig? Berätta och vinn en resa till den 
stressbefriade ögruppen. 

stressa av på  
kap verde
Vinterns nyhet Kap Verde är en ögrupp i Atlanten, som med sitt 
väst afrikanska klimat bjuder på stabil värme året runt och 
omkring 350 soldagar per år. Med Ving reser du till ön Sal 
och badorten Santa Maria. Ett perfekt val för dig som vill ha 
sol, strand och total avkoppling. Eller som Kap Verdes motto 
lyder: ”no stress!”. 

nu har du chansen att vinna en resa hit. Svara bara på några 
enkla frågor och beskriv vad ”no stress” betyder för dig.  
Av de som svarat rätt på frågorna väljer vi ut den fyndigaste 
beskrivningen som belönas med en resa för två till Kap 
Verde. Resan inkluderar flyg tur och retur från Stockholm 
samt en veckas boende på ett av våra hotell i Santa Maria, 
totalt värde 15.000:-. 

vinn en resa! 

För att delta i täVlingen, besök  

Ving.se/taVlingar 
Och du – Vi Vill ha ditt bidrag senast den  
31 OktOber 2012. lycka till!

Tävling
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SKA NI UT OCH RESA?
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Hepatit A och B är allvarliga leverinfektioner som förekommer i stora delar av världen. Hepatit A-virus 

kan fi nnas i förorenat vatten och i rå eller felaktigt tillagad mat. Hepatit B däremot smittar via blod 

och andra kroppsvätskor. Därför kan lokal akutsjukvård, orena nålar (sprutor, piercing, tatuering) och 

sexuella kontakter utgöra en risk.1) Vaccinera dig så är du skyddad.

Vill du veta mer kontakta din vaccinations- eller vårdcentral eller titta in på Vaccinportalen.se

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

Tel 08-638 93 00

Ref: 1) www.who.int
Informationen är förhandsgranskad och godkänd.
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”Seychellerna är en friStad för några av de meSt 
SällSynta växterna och djuren på jorden”

hawaii & 
Seychellerna

Nyhet!
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Glöm allt vi tidigare sagt om drömresmål!  
Nu presenterar Ving två  nyheter som båda utgör själva defini-
tionen av en drömsemester: Hawaii och Seychellerna. Boka en 
resa och gör drömmen till verklighet.
TexT: Gunnar JäGberG  FoTo: vinGs bildarkiv

Seychellerna
Hawaii får ursäkta, när det gäller 
kampen om världens bästa stränder vill 
Seychellerna också gärna ha ett finger 
med i spelet. Seychellerna är också en 
fristad för några av de mest sällsynta 
växterna och djuren på jorden och 
nästan hälften av landytan är avsatt 
som naturreservat. Eftersom turismen 
är starkt reglerad kommer du att kunna 
njuta av mer eller mindre orörda 
stränder när du reser hit. Med Ving kan 
du välja mellan fyra av Seychellernas 
mest fantastiska öar: Mahé, Praslin, La 
Digue och Dennis Island. Eller varför 
inte kombinera några av dem och få det 
bästa av det bästa?

hawaii 
Ingen annanstans vajar palmerna lika 
förföriskt som på Hawaii och ingen an-
nanstans vajar de över lika paradisiska 
stränder. När du reser med Ving kan du 
välja mellan två riktiga guldkorn bland 
Hawaiis alla öar: Maui och Oahu, med 
huvudstaden Honolulu och fantastiska 
Waikiki Beach. Oavsett vad du väljer 
kan du se fram emot att sola och bada 
vid stränder som år efter år räknas 
bland de absolut bästa i världen. 

Utöver alla underbara stränder 
njuter du av fantastisk natur, restau-
ranger i världsklass och ett stort utbud 
av aktiviteter, sevärdheter och nöjen. 
En resa till Hawaii blir garanterat ett 
minne för livet.

”ingen annanStanS vajar palmerna  
lika förföriSkt Som på hawaii”
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Peter Behrens, stockholm

Journalist, författare  

och vinutBildare.

thomas Åhlander, teneriffa
koordinator och  
initiativtagare

På Vings mat- och vinresor får du lära känna det moderna 
vinlandet Kanarieöarna, dess viner och lokala gastronomi. 
Peter Behrens och Thomas Åhlander guidar mellan vin-
gårdar och högklassiga, prisbelönta restauranger. Själv-
klart får du även prova de bästa vinerna på Teneriffa.

Du bor bekvämt och bra på Sunprime Coral Suites & 
Spa i Playa de las Américas. Programmet pågår i 4 dagar 
och då ingår luncher, vinprovningar, transporter, studie-
besök och rundturer. Övriga dagar är det egna aktiviteter 
som gäller. 

I skrivande stund finns två resor inplanerade, den 
första går av stapeln 2–9 december 2012 och den andra 
20–27 januari 2013.  
Läs mer och boka din plats på Ving.se/mat-och-vinresor

¡Buen Provecho!

Vad vet du om

kanariska 
viner?
Är du intresserad av spännande viner och god 
mat? Trivs du bäst i sol och värme? Då ska du 
titta närmare på en av vinterns nyheter: mat- 
och vinresor till Teneriffa. Häng med Ving på en 
kulinarisk upptäcktsfärd genom det kanariska 
landskapet.
 
text: kristofer keBBon  foto: ted lindholm   
illustration: sara keBBon
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vings santa cruz

vad: Huvudstad på Teneriffa, med anor från 1400-talet. 

invånare: Ca 225 000.

restid: Ca 6 timmar. 

hotell: Ving har fem hotell att välja på. Standarden 
varierar från 3 upp till 5 vingar.

ving flyger från: Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Köpenhamn, Kalmar, Karlstad, Norrköping, Örebro 
och Växjö.

Teneriffas färgstarka huvudstad ligger på öns nordöstra kust. 
Det bästa stället att njuta av värmen är på Tenerife Parque 
Maritimo – en härlig poolanläggning vid havet, ett stenkast 
från det vackra operahuset. Vill du hellre ha sand mellan 
tårna är det inte långt till en av Teneriffas vackraste stränder, 
Playa de las Teresitas, dit du kommer snabbt och enkelt med 
buss från centrum. 

AnnArs är stAden förmodligen mest känd för sin karneval. 
Med ungefär en miljon deltagare är karnevalen i Santa Cruz 
världens näst största, bara den i Rio de Janeiro är större. 
Karnevalen, som har anordnats i hundratals år, inleds 40 
dagar före påsk och pågår i en vecka. 

Men även övrigA tider på året är Santa Cruz väl värt att be-
söka. Shoppingen håller hög klass och nöjesutbudet är stort. 
Och att det finns goda möjligheter till ett dopp i havet är väl 
ingen överraskning. Det är ju ändå Kanarieöarna vi talar om.

Santa Cruz  
en färgstark huvudstad
Har du svårt att bestämma dig för om du helst vill shoppa eller sola på semestern?  
Ingen fara, det finns resmål som är perfekta för dig. Städer som Palma,  
Barcelona och Las Palmas erbjuder alla den där klockrena kombinationen  
av storstad och sandstrand. Precis som årets nyhet hos Ving: Santa Cruz.
text: kristofer keBBon  foto: Joakim Borén

Nyhet!

vings värld nr 2/2012 59ving.se/kanarieoarna/santa-cruz



Att flygresAn går på mindre än 6 tim-
mar med bara en timmes tidsskillnad 
bidrar förstås till att hotellet varit ett 
av Vings mest populära och fullbokade 
Sunwinghotell genom åren. Sunwing 
Resort Arguineguín var också ett av de 
första som fick den nya Sunwingdesig-
nen i början av 90-talet. 

lollo och Bernie flyttade in ungefär 
då när de oranga sofforna och den 
blå kakelväggen i resortservice var så 
helt rätt. Då var de lite nervösa för om 
barnen skulle gilla dem. Skulle de bli 
rädda, skulle tonåringarna bli generade 
och skulle gästerna våga krama en giraff 
till frukostmarmeladen. Nu är Lollo och 
Bernie varma i kläderna, i dubbel be-
märkelse, och väntar alltid lika förvän-
tansfullt på nya barn som vill kramas.

sunwing resort Arguineguín har varit 
många barnfamiljers favorit och många 
är de som har stått på scenen framför 
poolen och sjungit till allt från Back-
street boys på 90-talet till Erik Saade 
och Loreen idag. Själv hittade jag ett in-
ramat foto med sonen som Slash i Guns 
and Roses just från scenen på Argui-
neguín någon gång från då hotellet var 
nyrenoverat.  Han var då 6 år gammal 
och hade en fejkad cigarett i mungipan 
och stor hatt. Det var ett stort ögon-
blick och nu flyttar han hemifrån. Nej, 
kortet tog han inte med. 

Åren gÅr och Sunwing Resort Argui-
neguín har hunnit se många barn och 
nykläckta stjärnor på scenen, barn som 
lärt sig simma i poolen och sommar-
klänningar i varierande modegrad. Äls-

kat av många, i många år och därmed 
slitet. Ständigt solsken och havet direkt 
inpå gjorde förstås att åldern började ta 
ut sin rätt. 

sunwings egen hjälte i det tysta, hon 
som alltid får ihop allt på slutet, ja och 
i början också, och där det helt enkelt 
finns sånt som behöver fås ihop, Lena 
Sjöberg åkte ner till Gran Canaria och 
kunde snabbt rapportera. Det var verk-
ligen dags. Hög tid för renovering. 
Sagt och gjort. Här har det grävts, må-
lats och putsats under sommaren.

Ni är säkert nyfikna på alla  
detaljer och vi tar det från början… 

A 
 tt Sunwing Resort Arguineguín är en gammal favorit bland Sunwinghotellen är inte svårt   
 att lista ut. Den magnifika havsutsikten rakt ut över Atlanten och det jämna sommarklimatet  
 året om är liksom oslagbart. Här har många gäster genom åren suttit på sina balkonger och   
 blickat ut över havet och lyssnat till vågornas brus. Läget på Gran Canaria är också ovanligt  
 trevligt med den lilla och fortfarande genuina fiskeorten på promenadavstånd.
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Under renovering

Sunwing  
ReSoRt  

ARguineguín
text: Marie Wollbeck/creative director, baS  Foto: vingS bildarkiv

”Den blå kakel-
väggen och orange 

sofforna tackar för 
sig och vi säger hej Då 

till 90-talet.”

närheten till hAvet kommer att kän-
nas av redan i receptionen som har 
fräschats upp rejält. Här har det tagits 
upp fönster som ger en bra panorama-
vy över pool och hav direkt i entrén. 
Den blå kakelväggen och orange sof-
forna tackar för sig och vi säger hej då 
till 90 talet.

MellAn hotellet och AtlAnten ligger 
den nya poolen som är lika stor och 
kurvig som tidigare. Poolen har fått vit 
botten som kommer att glittra fint och 
nu bara väntar på att få matchas med 
färgglada badleksaker.

Den soM Bott på många olika hotell ge-
nom åren och sovit i många sängar och 
kanske rent av bäddsoffor kanske fun-
derar på om sängarna är sköna. För er 
kan jag berätta att Peter Grandell som 
är VD på Sunwing är mycket kräsen när 
det gäller sängar.

Att sovA gott är något alla som jobbar 
med Sunwing tycker är viktigt. Peter 
brukar alltid provsova och han är en 
riktig sängkonnessör. Få sängar, för 
att inte tala om kuddar, får godkänt 
av honom. Nya sängar från 
Hilding Anders och Dux 
levererades till hotellet 
under sommaren.

förvAring på rum-
men är en annan 
viktig detalj. Håll 
med om att det är 
tråkigt med skor, res-
väskor och finklänning-
ar i en enda röra som det 
ofta blir på hotellrum. Nu 
har rummen fått garderober som 
är större och smartare på alla sätt. För 
att få en rymligare vardagsrumsdel har 
matborden flyttats ut på balkongen. 

De AllrA flestA BAlkonger har som 
sagt en magnifik havsutsikt som kan 
konkurrera med den bästa Atlantång-
are. Hur många barn har inte, precis 

som våra gjorde då, radat upp 
sina gosedjur på bal-

kongen och tänkt 
att det skulle fått 

plats några till. 
Balkongerna är 
stora.

BrA pool, 
bättre rum  

och lika fin 
utsikt. Störst 

skillnad kommer 
nog gästerna att 

märka på restaurang-
erna. Buffé restaurangen 

får en helt ny trädgårdsdel och i 
gamla La Tasca öppnar Miguel´s Kit-
chen & Grill.
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föRe
efteR

efteR

föRe

Miguel’s 
kitchen
&grill

Miguel´s kitchen & grill blir den nya 
kvarterskrogen med pålitliga favorit-
rätter dag och kväll. Lennart Kevdal, 
matansva-
rig på Sun-
wing, har 
tillsam-
mans med 
Johan 
Åkerberg 
utvecklat 
menyn. I skrivande stund är Johan, 
Lennart, Miguel Suarez,  ja den glade 
köksmästaren heter ju så, med hela den 
spanska kockstaben på Mallorca för att 
provlaga och testa fram några spanska 
lokala rätter. Miguel kommer att komp-
lettera paellan och gazpachon med 
receptsamlingen hemifrån mamma.

Det ryktAs Att flAn cAtAlAn och 
Miguels chokladkaka ska vara något 
alldeles extra. Men många tycker ju att 
man inte kan leva bara på efterrätt även 
om det är semester och då tipsar Len-
nart om salladen med friterad getost, 
färska bär honung och vallmodressing. 
Galet god.

är MAn MinDre äventyrlig och mer 
kostcirkelorienterad så utlovas även 
några säkra favoriter. Här kommer man 
att få komponera sin egen nygrillade 
hamburgare med smakrika tillbehör 
allt efter humör och smak. En given 
succe.

i BottenvÅningen på hotellet byggs nu 
också ett nytt vardagsrum för den som 
vill läsa en bok eller spela spel. Soffor, 
långbord och bokhyllor är beställda. 

Den gAMlA liMe BAr kommer att fixas 
till och pergolan utanför byggs ut. Lime 
Bar hade inte mycket lime i baren så 
den får byta namn. Cava, paraplydrin-
kar och annat gott kommer att serve-
ras. Vad baren kommer att heta vet 
ingen just nu. Lite spännande ska det 
ju vara.

pÅ sunwing resort Arguineguín ska 
alla åldrar trivas. Om man är ung och 
i sina bästa år har man nu möjlighet 
att dra sig undan till nya Teen Lounge. 
Det blir ett vardagsrum för den som vill 
komma iväg från sol, småsyskon och 

gamlingar en stund. Här utlovas nya 
spel och filmer. Kanske svettigt men 
garanterat fritt från solskyddsfaktor. 

när DettA skrivs så virvlar byggdam-
met på Arguineguín. Det målas, putsas 
och grävs. Ett lass med fräscha nya 
sängar står och väntar. Många span-
ska hantverkare kliar sig i huvudet. 
Kockarna är på träningsläger på Mal-
lorca. Maja Lindahl, Sunwings egen 
designer och inredare som reser runt 
världen och får allt att se snyggt ut, har 
kanske snickarbyxorna på och målar 
mönster på restaurangens utegolv med 
hjälp av ljusprojicering. Något oklart 
hur det ska gå till. Kanske köper hon 
in 100 kastanjetter eller var det hattar 
till receptionen. Lena skriver listor och 
försöker få alla att göra någorlunda rätt 
saker i rätt ordning.

Det är sÅnt soM ni, kära gäster, aldrig 
ser. När ni anländer med bussen kom-
mer solen att skina, havet glittra och 
allt är klart. För det blir det ju alltid hur 
obegripligt det än kan te sig. Bara att 
packa upp väskorna och njuta.
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aktuellt hos ving

Bon APP-etit!
En stor del av behållningen med ut-
landssemestern är att ta del av en helt 
annan matkultur. Nu kan du uppleva 
smaken från semestern när du vill. Vår 
recept-app ”Vings mat” ger dig tillgång 
till våra favoritrecept från hotellrestau-
ranger i Thailand, Grekland och Spanien. 
Dessutom ägnas ett särskilt kapitel åt mat 
som barn gillar.  Så väck liv i semester-
känslan en riktigt grå och kulen höstdag 
med en smakrik phad thai eller en mustig 
beef stifado! Appen Vings mat är gratis 
och finns för iPad och Androidplattor.

För många är tillgång till internet viktigare än att frukost ingår på hotellet. Men vi 
tycker inte att du ska behöva kompromissa. Efter storsuccén med gratis WiFi  

på alla Sunwing Resort utökar vi nu antalet hotell som erbjuder fri WiFi  
på hela hotellområdet. Du hittar hela listan på Ving.se/gratis-wifi.

Surfa på  
SemeStern

Många av dagens starkast lysande 
stjärnor har startat sin karriär på något 
av våra Sunwing Resort, och nyligen var 

det dags igen. Andreas Gyllander, tidigare 
artist i vårt uppskattade showteam på 

Sunwing Makrigialos på Kreta, äntrar nu en 
världsscen. Han har efter musikalutbildning 

i London fått en huvudroll i den omått-
ligt populära musikaluppsättningen av 

Mamma Mia på West End. Grattis!

Från  
Makrigialos  

till Mamma Mia

Prisregn  
över Ving
Vi på Ving jobbar stenhårt varje dag för att  
göra din semester till de bästa veckorna på 
året. Därför är det extra roligt när vi får ett 
kvitto på att det vi gör är bra. Den senaste 
tiden har vi fått flera utmärkelser som 
visar att vi är på rätt väg. Vi tackar allra 
ödmjukast, och lovar att fortsätta kämpa 
för att bli ännu bättre!

Lyft för  
flygplansmaten 
Tycker du inte att flygmaten smakar något? 
Förklaringen är att våra smaklökar och vårt 
doftsinne försämras när vi befinner oss högt 
upp i luften, vilket gör att det vi äter smakar 
mindre. Vings eget flygbolag, Thomas Cook 
Airlines, har länge arbetat intensivt med att 
höja smak och kvalitet på flygmaten. Allt 
enligt devisen: godare mat, mer på brickan, 
trevligare presentation. En glad nyhet är kon-
ceptet Royal Meal för de gäster som vill sätta 
lite guldkant på sin flygresa. Festmåltiden går 
att beställa till utresan och består av oxfilé 
eller torsk samt ett brunchalternativ.

Stora Barnsemesterpriset 2012: Bästa reseföretag för barnfamiljer

Barnens Turistpris 2012: Bästa researrangör

TripAdvisor 2012: Kanarieöarnas bästa familjehotell  

(Sunwing Resort & Spa Fañabé)

Guldbladet 2012: Silver i Bästa mobila kommunikation (Vings värld för iPad)

Svenska Designpriset 2011: Silver i device/läsplatta (Vings värld för iPad)

Våra senaste troféer:
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Du har hört om snorklingen i Röda havet. Du har 
läst om pyramiderna i skolböckerna. Du har sett 
bilder på de lyxiga hotellen. Men vad är egentligen 
det bästa med Egypten? Vi bad vår man i Egypten – 
Rickard Stenström välja ut sina favoriter.

Luxor vid Nilen
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Vädret!
Det bästa med Egypten är helt klart vädret, som är väldigt 
stabilt och solsäkert året runt.

Kairo 
Landets huvudstad erbjuder en otrolig mix av upplevelser. 
Denna 20-miljonersstad har en kaotisk charm, som tillsam-
mans med pyramiderna, sfinxen och Egyptiska museet blir 
en riktigt häftig kombination.

Luxor och NiLeN
I Luxor finns några av landets bäst bevarade tempel, grav-
platser och monument från faraonernas tid. För många är 
just detta en av anledningarna till att man besöker landet 
och en tur till Luxor är i princip ett måste när man är i Egyp-
ten. Staden ligger vid landets pulsåder, Nilen, vilket gör att 
omgivningarna är gröna och fina i kontrast till turistorter-
nas oändliga öken. Man kan också välja att åka på en veckas 
kryssning på Nilen, vilket är bland det bästa man kan göra 
för att uppleva landet och dess historia.

MaKadi
Mitt favoritresmål här i Egypten. Makadi erbjuder fantas-
tiska hotell och när vårt kommande Sunwing Resort öppnar 
blir det en riktig höjdare! I Makadi finns mycket bra snork-
lingsmöjligheter direkt från stranden, och här råder en 
mycket avkopplande atmosfär. Ett fantastiskt resmål för alla 
typer.

röda haVet
Röda havet är Egyptens 
pärla, fyllt med koraller 
och mängder av fiskar. Här 
kan man uppleva dykning 
och snorkling i världsklass, 
och dessutom finns mycket 
goda möjligheter att både se 
och simma med delfiner om 
man åker ut på en båttur. 

KuLtur och historia
Egypten har en otroligt 
fascinerande historia och 
en kultur som sträcker sig 
tusentals år tillbaka i tiden. 
Det är omöjligt att inte im-
poneras av den fantastiska 
kulturskatten.

Best of 

egypteN

Luxor

Makadi

Röda havet

Kairo

RickaRd StenStRöm
Från:  västerås
Bor:  Hurghada
JoBB:  Kvalitetsansvarig  
 på sunwing resort
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Sunwing ReSoRt – den peRfekta familjeSemeSteRn 
Sunwing Resort är våra absolut bästa familjehotell, 
med flest nöjda barnfamiljer genom tiderna. Lägen
heterna är rymliga och laddade med smarta detaljer. 
Alla hotell har mycket bra läge, många vid havet. 
Pool erna är stora och barnvänliga. Våra maskotar 
Lollo & Bernie ser till att barnen har roligt, medan 
vuxna tar en behandling i vårt spa, tränar i gymmet 
eller deltar i våra SATSfitnessklasser.

SungaRden – noggRant utvalda familjehotell 
SunGarden är bra, barnvänliga hotell som även om 
de skiljer sig åt sinsemellan har en sak gemensam: 
här får hela familjen en riktigt skön semester. På våra 
SunGarden finns alltid fina poolområden, bra mat, 
skandinavisk eller engelsk barnklubb och gott om 
aktiviteter och underhållning. Och det spelar ingen 
roll hur många ni är i familjen, på SunGarden finns 
lägenheter eller rum för alla.

Sunfamily – pRiSväRt och baRnvänligt
SunFamily är utvalda hotell som passar perfekt för 
barnfamiljer. Här har vi valt ut ett hundratal hotell 
som är välskötta, populära, prisvärda och erbjuder 
ett familjevänligt boende. Serviceutbudet och facili
teterna kan variera, men du kan alltid räkna med fina 
poolområden med barnpool. Dessutom får du alltid 
bra barnrabatter. 

family topSelection – lyxhotell föR alla åldRaR
Family TopSelection är riktiga lyxhotell som välkom
nar gäster i alla åldrar. Hotellen har alltid toppläge 
och mycket bra service och faciliteter. Här bor du 
elegant och barnvänligt på en och samma gång. Det 
finns alltid välutrustade rum för minst två vuxna och 
två barn. På Family TopSelection finns alltid inter
nationell barnklubb och du kan räkna med stora, 
fantastiska poolområden och gott om aktiviteter för 
både stora och små. Självklart erbjuds du också  
rejäla barnrabatter.

diSneyland® paRiS – en väRld fylld av magi
Disneyland® Paris är en komplett nöjesvärld där 
ingenting saknas. I anslutning till nöjesparkerna lig
ger de åtta Disneyhotellen, vart och ett med sitt tema.

 Hotell som  

älskar barn
Att resa med barn är en underbar upplevelse, förutsatt att barnen är välkomna 
och att de trivs. Ving har gott om familjehotell som är speciellt utvalda för att de 
tar så väl hand om sina yngsta gäster. Flera hundra, faktiskt. Här presenterar vi 
våra olika familjekoncept.

Läs mer och jämför på: 
Ving.se/familjehotell

alltid hos ving 
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SunpRime ReSoRtS – SkRäddaRSytt föR vuxna
Våra egna Sunprime Resorts har blivit en riktig 
succé. Här har vi skapat en avslappnad atmosfär för 
vuxna gäster som reser utan barn. Sunprime innebär 
god service, designade rum, härliga pooler, gym, spa, 
restauranger och aktiviteter för en både lugn och 
aktiv semester. Hotellen har en åldersgräns på 16 år.

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

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

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

Hur länge sedan var det du läste en bok, fick massage eller åt en romantisk middag? Att resa 
utan barn ger en alldeles speciell känsla av lugn och ro. Om man hamnar på rätt hotell, vill 
säga. Ving har över 100 hotell för vuxna, och även om de kan skilja sig åt sinsemellan har de 
en sak gemensamt: här får du en semester med fullt fokus på dig och ditt välbefinnande.

Hotell för  

vuxna

Läs mer och jämför på: 
Ving.se/hotell-for-vuxna

alltid hos ving 
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alltid hos ving 

Läs mer på Ving.se/sunwing

Sunwing ReSoRt & Spa Sandy bay  
r, cypern
Vårt mest populära familjehotell på solsäkra 
Cypern, med härliga stränder, underbara 
pooler och kristallklar snorkling.

Sunwing ReSoRt & Spa Side weSt beach  

r, turkiet

Hav, pooler och turkiska bad. Ett av våra 

mest barnvänliga hotell, vid en av Turkiets 

härligaste stränder.

Sunwing ReSoRt & Spa aRguineguín  
r, gran canaria
En familjeanläggning som inte gör någon besviken. Fantastiskt läge vid Gran Canarias solkust, med havsutsikt så långt ögat kan nå.

Sunwing ReSoRt kamala beach  
r, thailand
Sunwing Resort Kamala Beach i Phuket erbjuder både en långgrund strand och ett fantastiskt poolområde för hela familjen.

Sunwing ReSoRt & Spa kallithea  
4, Rhodos
Den lugna bykänslan, stranden och det perfekta avståndet till stadsmyllret – här finns allt man kan begära av en familjesemester.

Sunwing ReSoRt & Spa alcudia  

r, mallorca

Ett riktigt familjeparadis med perfekt läge 

precis vid den breda, långgrunda och mils

långa Alcudiastranden.

Sunwing ReSoRt fañabé  
r, teneriffa
På natursköna Teneriffa, en av de grönaste Kanarieöarna, ligger detta perfekta familjehotell med nära till allt.

Sunwing ReSoRt & Spa cala bona  

r, mallorca

Ett bekvämt familjehotell på Mallorcas öst

kust, med havet i blickfånget, golfbanan på 

nära håll och Fitness & Spa runt hörnet.

Sunwing ReSoRt & Spa bangtao beach  
r, thailand
Sol, vita stränder och god mat. Några vajande 
palmer är det enda som skiljer resorten från 
den 8 km långa stranden.

Sunwing ReSoRt ocean beach club  
r, kreta
Detta ”hotell i hotellet” erbjuder lyxigt 
familjeboende med nybyggt poolområde och 
moderna sviter för upp till sex personer.

Sunwing ReSoRt makRigialoS 4, kreta
Fina stränder, fantastisk utsikt och hus som ligger så vackert att de fått namn efter grekiska gudar.

Sunwing ReSoRt & Spa Side eaSt beach 

r, turkiet

Vårt senaste tillskott till Sunwingfamiljen 

ligger i Turkiet, har ett stort poolområde  

och nära till Sides östra strand.

Nyhet!
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Världen har sina sju underverk, men för barnen handlar det snarare om tretton – våra 
Sunwing Resorts. För det finns få andra platser där de yngsta trivs så bra som här. 

På Sunwing Resort har vi ägnat de senaste 40 åren åt att finslipa semesterupplevel
ser så att de skall passa både barn och vuxna. Och en sak har vi lärt oss: mår barnen 
bra gör föräldrarna det också. Därför har vi anpassat allt in i minsta detalj, från 
lunchmenyer till poolområden, för att hela familjen ska få en så avkopplande och 
lyckad semester som möjligt.

Idag kan vi erbjuda tretton Sunwing Resorts på populära resmål runt om i världen. 
De flesta ligger på, eller nära, fina sandstränder. Vilket av dem du väljer är egentligen 
bara en smaksak.

Sunwing wateRwoRld ReSoRt makadi beach
r, egypten
Egyptens första Sunwing Resort lockar med All Inclusive, strandläge vid 
Röda havet och ett sagolikt boende. Men bäst är ändå vattenlandet.

Sunwing ReSoRt – baRnenS 13 undeRveRk

alltid på sunwing resort
•	 Barn under 12 år äter gratis
•	 Gratis WiFi på hela hotellet
•	 Familjeanpassat boende
•	 Stora, barnvänliga pooler
•	 Spa, gym och SATSklasser
•	 Aktiviteter och underhållning
•	 Lollo & Bernie på hotellet
•	 Skandinavisk barnklubb
•	 Play & Chat med PS3
•	 Restauranger och barer
•	 Smarta Inclusivelösningar
•	 Direkt transfer och Easy Travel
•	 Ving service dygnet runt

alltid hos ving 

Nyhet!

vings värld nr 2/2012 69



alltid hos ving 

Läs mer på Ving.se/sunprime

SunpRime RivieRa beach SuiteS & Spa  
4, playa del cura, gran canaria
Sunprime Riviera Beach har ett guldläge på 
stranden i fridfulla Playa del Cura, nära både 
golfbanor och charmiga Puerto de Mogán.

SunpRime coRal SuiteS & Spa  

r, playa de las americas, teneriffa

Modernt hotell i populära Playa de las 

Américas. Bra läge med promenadavstånd till 

både strand och centrum.

SunpRime dogan Side beach 
4, Side, turkiet 
Äntligen öppnar vi vårt första Sunprime i Side!  Hotellet har ett stort poolområde och ligger praktiskt taget på stranden.

SunpRime plataniaS beach SuiteS & Spa 
4, platanias,kreta
I sommar öppnar vi vårt första Sunprime på magiska Kreta, med ett perfekt läge mitt på stranden. Välkommen till Platanias!

SunpRime atlantic view SuiteS & Spa  

r, playa del inglés , gran canaria

En modern och påkostad anläggning i popu

lära Playa del Inglés på Gran Canaria. Ett av 

våra mest populära vuxenhotell.

SunpRime palma beach SuiteS & Spa 
4, playa de palma, mallorca
Hotellet ligger perfekt vid stranden, med en fin strandpromenad och utsikt över Medelhavet – och bara tio minuter från Palma stad.

SunpRime ocean alanya beach SuiteS  

& Spa r, alanya,turkiet

Sommaren 2012 öppnar vårt nya Sunprime 

Resort i Alanya, ett högklassigt hotell med 

perfekt läge precis vid havet.

SunpRime toRba beach & Spa r, torba, turkiet
Äntligen ett bra hotell för vuxna i Bodrum! Sunprime Torba Beach & Spa har massor av 
fördelar: kort transfer, nära till stranden och nära till Torba centrum. Stranden ligger bara 
25 meter från hotellet, och det läckra poolområdet ännu närmare...

SunpRime ayia napa SuiteS & Spa  
4, ayia napa, cypern
Vårt första Sunprime på Cypern. Hotellet lig
ger i populära Ayia Napa, på promenadavstånd 
från den fina Sandy Baystranden.

SunpRime kamala beach ReSoRt r, kamala beach, thailand
Vings första Sunprime i Thailand ligger på ett av svenskarnas favoritresmål, Kamalastran
den i Phuket. Hotellet består av sju byggnader som ligger direkt vid stranden eller ett 
stenkast därifrån. Och skulle du tröttna på stranden finns fyra härliga pooler.

Nyhet!

Nyhet! Nyhet!

Nyhet! Nyhet!
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alltid hos ving 

Nyhet! SuNprime torba beach & Spa r, torba, turkiet

Vuxna som reser utan barn behöver något eget. Därför har 
vi skapat hotellkonceptet Sunprime Resorts, hotell som helt 
och hållet fokuserar på semester för vuxna. Här får du god 
service, designade rum, härliga pooler, högklassig mat, goda 
viner, gym, spabehandlingar och en alldeles särskilt rofylld 
semesterkänsla. Res med din partner, bästa vän eller arbets
kamraterna och njut av en vuxenvärld med sol, god mat och 
elegant boende.

SunpRime ReSoRtS – SkRäddaRSytt föR vuxna

alltid på sunprime
•	Anpassat	för	vuxna	
•	Mycket	bra	lägen
•	Designade	rum	med	sköna	sängar	 

och generösa balkonger
•	Spa
•	Gym	&	fitness	med	SATS-klasser
•	Rofyllda	pooler	
•	Modern	restaurang	på	hotellet
•	Direkttransfer	från	flygplatsen
•	Dygnet	runt-service
•	Minst	4	vingar
•	Åldersgräns	16	år
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alltid hos ving 

Också  

hos  
ving

cityReSoR
Paris, Rom, New York, Barcelona, 
London... Med Ving kan du resa till 
världens mest intressanta storstä
der och sevärdheter. Du reser med 
reguljärflyg och väljer själv när du vill 
resa och hur länge du vill vara borta. 
Dessutom har vi alltid hotell med 
bästa läge, centralt eller i de mest in
tressanta delarna av den stad du valt. 
Tryggheten i att resa med Ving får du 
på köpet.

golfReSoR
Ving är Skandinaviens äldsta golf
researrangör med över 40 års erfar
enhet. Hos oss får du alltid garan
terade starttider och direktflyg från 
flera avreseorter. Vi kan locka med 
golfupplevelser i länder och resmål 
som Egypten, Fuerteventura, Gran 
Canaria, Grekland,  Kuba, La Gomera, 
Madeira, Mexiko, Mauritius, Por
tugal, Spanien, Teneriffa, Thailand, 
Tunisien och Turkiet.

SkidReSoR
Enkelt, bekvämt och tryggt. I samar
bete med Langley erbjuder vi resor 
till Alpernas mest älskade skidpara
dis, med bra hotell, alpinvärdar och 
bokning av liftkort hemifrån.

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 riktigt förmånliga priser. 
Allt från femstjärniga lyxhotell till 
enklare bungalows.

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 
Skandinaviens mest erfarna arrangör 
av grupp och konferensresor utom
lands. 

RundReSoR
Vings kryssningar och rundresor är 
utöver det vanliga, men ändå enkla 
att uppleva. Våra reseledare kan sina 
resmål, är äventyrslystna och entu
siastiska – precis som våra gäster.

Ving startade 1956 med en mytomspunnen bussresa till 
Italien. Sedan dess har vi vuxit till Skandinaviens största 
researrangör med resor över hela världen. Många förknip-
par Ving med charterresor, men i Vings värld ryms även 
golfresor, flygstolar, hotellövernattningar, skidresor, kryss-
ningar – och mycket, mycket mer. Vill du utforska vår värld 
närmare så hittar du den i sin fulla prakt på Ving.se.

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

golfReSoR
Dominiska Republiken, Costa del Sol, 
Egypten, Fuerteventura, Gran Cana
ria, Kreta, Kuba, Mallorca, Mauritius, 
Mexiko, Portugal, Teneriffa, Thailand, 
Tunisien och Turkiet

SkidReSoR 
Frankrike: Alpe d’Huez, Chamonix, 
La Grave, Serre Chevalier, Tignes le Lac, 
Val d’Isere, Val Thorens. italien: Canazei,  
Cervinia, Gressoney, Livigno.  
kanada: Whistler. Österrike: St Anton. 
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aRuba

bulgaRien
Albena, Balchik, Elenite, 
Golden Sands, Ravda, 
Nessebar, Sunny Beach

Nyhet!  cuRaçao

cypeRn
Ayia Napa, Fig Tree Bay, 
Larnaca, Limassol 

dominikanSka  
Republiken
Bayahibe, Punta Cana

egypten
El Gouna, Hurghada, 
Luxor, Makadi, Marsa 
Alam, Nilenkryssning, 
Port Ghalib, Sharm el 
Sheikh 

föRenade  
aRabemiRaten
Dubai City,  
Jumeira Beach

gambia

gRekland
Kalymnos
Kantouni
Mirties
Massouri
Kos
Kardamena, Kos stad
Kreta
Aghios Nikolaos, Agia 
Marina, Balí, Chania 
stad, Gerani, Hersonissos, 
Kato Daratso, Kato Sta
los/Kalamaki, Kolimbari, 
Makrigialos, Maleme, 
Platanias, Rethymnon
Lefkas
Agios Nikitas, Nidri

Lesbos
Anaxos, Eftalou, Mo
livos, Petra, Plomari
Paleros
Parga
Rhodos
Afandou, Faliraki, Kal
lithea, Kiotari, Lardos, 
Lindos, Pefkos, Rhodos 
stad
Skiathos
Skopelos
Tilos
Telendos 

indien
Norra Goa, Panaji, 
Södra Goa

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

italien
Sorrento

Nyhet!  jamaica 
Montego Bay, Negril, 
Runaway Bay

Nyhet!  kap veRde
Santa Maria

kenya   
Mombasa,  
Safariturer

kina 
Peking

kRoatien
Baska Voda, Brela, 
Gradac, Hvar/Jelsa, Hvar 
stad, Makarska rivieran, 
Split

 

kuba  
Havanna, Varadero  

malaySia
Borneo, Kuala Lumpur,  
Langkawi

maldiveRna
Helengeli, Herathera, 
Hulhule, Komandoo,
Kuredo
  
malta 
Sliema, St. Julians 

maRocko
Agadir, Marrakech

mauRitiuS

mexiko
Cancun, Playa del  
Carmen, Tulum
Nyhet!  Akumal
Nyhet!  Isla Mujeres 
Nyhet!  Puerto Morelos

poRtugal
Cascais, Estoril,  
Lissabon 
Madeira
Funchal, Prazeres,  
Santo do Serra

Nyhet!  SeychelleRna 
La Digue, Mahe, Praslin,  
Sant Denis

Spanien
Costa del Sol
Benalmadena, Marbella, 
Torremolinos
Fuerteventura
Corralejo, Jandía
Gran Canaria
Amadores, Arguineguín, 
Las Palmas, Maspalo
mas, Playa del Cura, 
Playa del Inglés, Playa 

Meloneras, Puerto de 
Mogan, Puerto Rico, San 
Agustín
La Gomera  
Teneriffa
Guía de Isora, Los 
Cristianos, Playa de las 
Américas, Playa Paraiso, 
Puerto de la Cruz, San 
Miquel de Abona, Santa 
Cruz, Vilaflor 
Mallorca
Alcudia, Banyalbufar/ 
Estellencs, Cala Bona,  
Cala d’Or, Cala Mayor,  
Cala Mesquida, Cala 
Millor, Cala Ratjada,  
Cala San Vicente, Ca’n 
Picafort, Deiá, Illetas, 
Palma Nova/Magaluf, 
Palma stad, Playa de 
Palma, Port de Andratx, 
Puerto Pollensa, Puerto 
de Sóller, Santa Ponsa

SRi lanka
Bentota, Beruwela, 
Galle, Hikkaduwa, 
Negombo

Nyhet!  St maRtin

SydafRika
Garden Route, Johan
nesburg, Kapstaden, 
Port Elizabeth, Wine
lands

tanzania  
Zanzibar

thailand
Phuket
Bangtao Bay, Kamala, 
Karon, Kata, Khao Lak, 
Koh Yao Noi, Nai Yang 
Beach, Patong, Surin
Krabi & Trang
Ao Nang, Klong Muang, 

Koh Lanta, Koh Mook, 
Koh Ngai, Koh Phi Phi, 
Railay
Centrala och norra 
Thailand
Bangkok, ChaAm/Hua 
Hin, Chiang Rai, Chiang 
Mai, Koh Chang, Koh 
Phangan, Koh Samet, 
Koh Samui, Koh Tao, 
Rayong Beach

tuniSien
Hammamet, Port el Kan
taoui, Sousse

tuRkiet
Alanya, Antalya, Beldibi, 
Belek, Bitez, Bodrum, 
Gümbet, Kemer, Side, 
Torba, Yahsi Beach
Marmaris
Içmeler

uSa
Florida
Clearwater Beach, Fort 
Lauderdale, Fort Myers,  
Key West, Lauderdale by 
the Sea, Miami Beach, 
Orlando
Mer USA  
Chicago, Nyhet!  Hawaii, 
Las Vegas, Los Angeles, 
New York, San Francisco

vietnam
Hanoi, Nha Trang, Phan 
Thiet, Phu Quoc Island, 
Saigon

Läs mer om våra 
resmål på Ving.se

Mer än  
200 resmål  
i 30 länder
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nästa nummer av vings värld kommer i januari 2013!
Vill du vara säker på att få kommande nummer av Vings värld? Gå in på Ving.se/prenumerera och anmäl dig – gratis!

borlänge
Sommar 2012: Antalya, Kreta, Mallorca, 
Rhodos
Vinter 2012/2013: Gran Canaria

göteborg
Sommar 2012: Antalya, Bodrum, Cypern, 
Gran Canaria, Kos, Kreta, Kroatien, 
Mallorca, Marmaris, Rhodos, Tunisien, 
Varna 
Vinter 2012/2013: Cancún, Fuerteven
tura, Gran Canaria, Hurghada, Krabi, 
Phuket, Teneriffa

jönköping
Sommar 2012: Antalya, Mallorca, Rhodos
Vinter 2012/2013: Gran Canaria

kalmar
Sommar 2012: Antalya, Kreta, Mallorca
Vinter 2012/2013: Gran Canaria, Teneriffa

karlstad
Sommar 2012: Antalya, Cypern, Mallorca, 
Rhodos
Vinter 2012/2013: Gran Canaria, Teneriffa

köpenhamn
Sommar 2012: Antalya, Bodrum, Cypern, 
Gran Canaria, Hurghada, Kos, Kreta, 
Mallorca, Marmaris, Rhodos, Skiathos, 
Teneriffa, Tunisien, Varna
Vinter 2012/2013: Cancún, Dominikanska 
republiken, Fuerteventura, Gran  
Canaria, Hurghada, Phuket, Teneriffa

luleå
Sommar 2012: Antalya, Cypern, Mallorca, 
Rhodos
Vinter 2012/2013: Gran Canaria, Phuket

malmö
Sommar 2012: Antalya, Cypern, Kreta, 
Kroatien, Mallorca, Rhodos, Sunny 
Beach
Vinter 2012/2013: Fuerteventura, Gran 
Canaria, Hurghada, Teneriffa

norrköping
Sommar 2012: Antalya, Mallorca, Rhodos
Vinter 2012/2013: Cancún, Gran Canaria, 
Hurghada, Teneriffa

stockholm
Sommar 2012: Antalya, Bodrum, Cypern, 
Gran Canaria, Hurghada, Kos, Kreta, 
Kroatien, Mallorca, Marmaris, Rho
dos, Skiathos, Sunny Beach, Teneriffa, 
Varna
Vinter 2012/2013: Aruba, Cancún, Domini
kanska republiken, Fuerteventura, 
Gran Canaria, Hurghada, Krabi, Kuba, 
Phuket, Teneriffa

sundsvall
Sommar 2012: Antalya, Mallorca
Vinter 2012/2013: Gran Canaria

umeå
Sommar 2012:  
Antalya, Mallorca
Vinter 2012/2013: Gran Canaria

visby
Sommar 2012: Mallorca

växjö
Sommar 2012: Antalya,  
Cypern, Mallorca
Vinter 2012/2013: Gran Canaria,  
Hurghada, Teneriffa

örebro
Sommar 2012:  
Antalya, Cypern,  
Mallorca, Rhodos
Vinter 2012/2013: Cancún,  
Gran Canaria, Hurghada, Phuket,  
Teneriffa

östersund
Sommar 2012: Antalya, Mallorca
Vinter 2012/2013: Gran Canaria

Visste du att det går att flyga direktcharter med Ving från 15 olika flygplatser i 
Sverige, och dessutom från Köpenhamn? Det går med andra ord alldeles utmärkt 
att resa direkt till solen, utan att passera vare sig Stockholm, Göteborg eller 
Malmö. Om du nu inte råkar bo just där. Fördelarna är förstås många – kortare 
restid, inga kostsamma anslutningsresor och billigare parkering. Här ser du 
vart du kan flyga från just din flygplats. 

snabbaste vägen till solen



Aktiv 
semester

Vilken blir din 
semesterfavorit?

Höstens träningsnyheter 
lanseras i augusti 2012.

Känner du till att du kan träna 
med SATS även på din semester? 
På Sunwing Resort och Sunprime Resorts 
kan du delta på SATS egenutvecklade 
konceptklasser med inspirerande musik, 
förbestämt träningsupplägg och välutbildade 
instruktörer. 
 
På Sunwing Resort erbjuds även kidsklasser 
- lek, dans och rörelseglädje för alla barn.

Varmt välkommen till en aktivare semester!

Läs mer på www.sats.se



Fortsätt resan på nätet!

441 428
TRYCKSAK

Ving i din smart phone  
& surFplatta
Vings värld finns också att ladda 
ner gratis för dig med surfplatta. 
Och vill du drömma dig bort, 
söka, boka och betala din resa 
direkt i mobilen – ladda hem vår 
smartphone-applikation Ving 
Charterbokning. Och så har bar-
nen sin egen iPhone-app, Lollo 
& Bernies lekis. Du hittar den i 
App Store.

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

Ving på Facebook  
& twitter
På Facebook möter du andra rese-
intresserade människor från hela 
Sverige. Du kan också ta del av unika 
erbjudanden, tävlingar och nyheter 
från Vings värld. Gilla oss på  
facebook.com/vingresor och  
facebook.com/sunwingresort

Är du twittrare så missa inte 
våra fem twitter-flöden. Här får 
du senaste nytt från Ving och kan 
kommentera och ställa frågor. Vill 
du resa billigt under den närmsta 
tiden följer du något av våra sista 
minuten-konton. Häng med på 
twitter.com/vingresor, twitter.com/
sistaminutenARN, twitter.com/
sistaminutenGOT, twitter.com/sis-
taminutenMMA eller twitter.com/
sistaminutenCPH.


