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Som VD för Sveriges ledande researrangör får jag ofta frågan
från vänner och bekanta om vart de ska åka på semester. Var finns
de bästa stränderna eller de bästa hotellen? Var är det varmast?
Vad är mest populärt just nu?
Ofta har jag svarat Kreta. Denna underbara grekiska ö har sedan
länge varit min personliga favorit. Men hade någon frågat mig för
en månad sedan hade svaret förmodligen blivit New York. Precis
hemkommen från en resa dit med familjen var jag helt tagen.
Vilken stad! Vi umgicks, pratade, skrattade och upplevde saker
tillsammans. Vi gjorde allt det där man vill göra hemma, men
kanske inte alltid hinner. Nu planerar jag att åka till Thailand med
familjen. Undrar just vad jag kommer att rekommendera efter
den resan?
Det slår mig plötsligt att det inte alltid är resmålet som är viktigast. Oavsett om man reser själv eller tillsammans med nära och
kära så handlar semesterresan om förväntningar, upplevelser och
minnen. Att hitta den där platsen där det bara är jag eller vi, här
och nu. Det är precis det vi syftar på, när vi på Ving pratar om ”ett
annat land”. Du har säkert varit där.
Inför sommaren 2012 har vi fler nyheter än någonsin. För dig
som reser med barn finns ett nytt Sunwing Resort i Turkiet, vi har
nio nya SunGarden och på Kreta har vi byggt ut fjolårets succé
Ocean Beach Club med ytterligare 64 lägenheter. Vill du ha rum
med direkt poolaccess, vi kallar det ”Swim Out”, finns det 43 hotell
att välja bland. Och för dig som reser utan barn öppnar vi fem nya
Sunprime Resorts. För att bara nämna några nyheter.
Så jag hoppas du ska hitta ”ett annat land” i Vings värld. Ett
ställe som passar just dig och de du reser med. En semester med
upplevelser och minnen som gör att känslan sitter kvar länge.
För vårt mål är alltid att du ska få de bästa veckorna på året när du
reser med oss.
P.S. Du vet väl att Ving har en smartphone-app för iPhone och Android,
där du kan boka din charterresa direkt i telefonen? I skrivande stund
har ca 50 000 personer laddat ner appen. Blir du nästa? D.S.
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hit&dit

What’s
APPening?

Smarta telefoner finns
väl snart i var mans
hand, och som en följd
utvecklas även nya
appar i parti och minut.
Här är några heta tips
på nyttiga appar inom
reseområdet.

UD Resklar
Utrikesdepartementets rese-app ger
aktuell information och bra tips som
gör resan trevligare. Vilka vaccinationer
behöver jag? Vart ringer jag om nödläge
uppstår i utlandet? Hur är säkerhetsläget
på resmålet? Gratis.
Google Översätt
Språkförbistring? Har du svårt att
kommunicera på strandbaren? Google
Översätt översätter ord och fraser mellan fler än 60 språk. På många av språken
kan du säga en fras och få översättningen
uppspelad från telefonen. Gratis.
Forex Bank
Krångligt att räkna om valutan? Forex
Bank hjälper dig att enkelt räkna ut vad
saker och ting kostar med 60 olika valutor från hela världen. Gratis.

Få ut max av
weekendresan
Vill du slippa köer och betalningsbestyr när du är på din
efterlängtade weekendresa?
Då är en god planering nyckeln
till framgång. På Ving.se kan
du förboka massor av biljetter
inför din cityresa. Buss- &
tunnelbanekort, inträde till
Madame Tussauds, musikaler,
fotbollsmatcher – you name it.
Enkelt, prisvärt och tidsbesparande. Läs mer på
Ving.se/evenemangsbiljetter.

Ving goes
undercover
I början av 2012, med start den 30 januari, börjar TV4 sända
den svenska versionen av tv-succén ”Undercover Boss”.
Här i Sverige kommer programmet att gå under namnet
”Chefen Undercover” och särskilt spännande blir det i
avsnitt 5 (sänds den 27 februari) då en chef från en viss
researrangör kommer att spela huvudrollen... Missa inte!

Yr.no
Väderappen med väderprognoser för
7 miljoner (!) platser på jorden. Gratis.
Babelshot
Förstår du inte vad det står på skyltarna
eller menyn på semestern? Ta en bild
med mobilen och appen översätter texten på bilden automatiskt – från över
40 olika språk. 38 kr.
SayHey
Trött på kameler med solglasögon och
bilder på trista poolområden? Skicka
riktiga vykort med bilder från din egen
telefon. Gratis, men korten kostar 0–16 kr
att skicka.

Visste du att…
...om vi skulle trycka en katalog
med Vings alla resmål och hotell
så skulle den bestå av
30 000 sidor och väga 58 kg!

Det är tur vi har Ving.se...

Res tryggt – året om
Den 1 februari 2012 byter Europeiska namn till ERV. Men redan
i december 2011 lanserar de en ny, unik årsreseförsäkring. Du
tecknar den som vanligt i samband med att du bokar din resa
på Ving.se, men nu gäller den alla resor du gör under ett helt år,
så länge varje resa är minst två dygn. Försäkringen gäller alltså
alla resor – i Sverige, Europa och resten av världen. För en familj
kostar den 985:-/år, ett par betalar 785:- och köper du en försäkring
bara till dig själv ligger priset på 485:-.

Gratis reseguider
Du vet väl att Ving bjuder på gratis reseguider
till massor av resmål över hela världen? Till
våra 150 reseguider kan vi nu lägga 29 nya,
faktaspäckade guider för storstäder som London, New York, Peking, Barcelona, Rom och
Budapest, allt tack vare ett samarbete med
ArrivalGuides. Alla är på svenska och kan laddas ner i PDF-format på Ving.se/reseguider.
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samlade bilder från vings kataloger
och annonser 1960–2000

6 vings värld nr 1/2012

resan till ett
annat land
I mer än 50 år har Ving erbjudit resor till vita stränder, exotiska äventyr och
spännande storstäder. Vi har tolkat trender och upplevt världshändelser, skapat
barnklubbar och öppnat hotell. Följ med på en historisk resa genom Vings värld.
Vi börjar i Italien och slutar i ett annat land.
text: EVA RÅBERG foto: kalle gustafsson, skarp agent och vings bildarkiv

eller åtminstone i
charterresornas, begynnelse och det blåser
en ekonomisk medvind i Sverige. Vingresor,
som vi hette då, arrangerar 1956 en bussresa
till Italien och det blir början till en helt ny värld
för svenskarna. Plötsligt kan vi sätta oss på en
buss i Sverige och kliva av i ett annat land.
Men det är egentligen på 60-talet som
resandet tar fart på allvar och Vingresor expanderar stort. Semesterperioden förlängs
från tre till fyra veckor, Arlanda flygplats
öppnar och jetflyget gör entré. Vi kan nu åka
ännu längre bort på semestern och det blir
plötsligt möjligt för fler svenskar att byta
vardagen mot sol och värme även på vintern.
På Vingresor börjar vi redan nu se att resan
inte bara handlar om att äta god mat eller
besöka berömda sevärdheter. För många
innebär den lika mycket en flykt från vardagen.
Vi hittar tidigt ett sätt att förverkliga rese-

närernas förväntningar på ett sätt som kommer att bli stilbildande för hela branschen.
Det resulterar i en mängd klubbar och koncept,
och flera lever kvar än idag. Ett exempel är
Minicluben. När vi under 60-talet börjar prata
med föräldrar om deras semesterdrömmar
inser vi att många önskar sig några barnfria
timmar under resan. När vi pratar med barnen förstår vi att önskemålet är ömsesidigt.
Lösningen blir Vingresor Miniclub där vi
erbjuder oss att ta hand om barnen några
timmar om dagen.
När vi berättar om nyheten i annonser och
kataloger gör vi det med humor: ”Nu är det
inte längre besvärligt att ta med sig mamma
och pappa på semestern.”
Minicluben sätter fart på familjesemestrarna och förändrar också vad vi berättar om
på katalogomslagen. De tidigare exotiska
motiven med pyramider och grekiska tempel

ersätts av ett avslappnat strandliv med
familjerna i centrum. På omslagen syns nu
semesterfirande mammor (kom ihåg, det
är fortfarande 60-tal) i vattnet med lyckligt
plaskande barn.
Katalogen används inte bara för att
berätta om vilka hotell och resor vi erbjuder.
Ända sedan 60-talet har den handlat minst
lika mycket om reseskildringar och berättat
om staden, omgivningarna och kanske viktigast av allt – upplevelsen. Oavsett om det
handlat om exotiska äventyr eller en lugn dag
på stranden med familjen. Katalogen döps
därför passande nog till ”Vingresors värld”.
1966 går Vingresor ihop med Club 33 som
riktar sig till ungdomar mellan 18 och 33 år och
vår nya chef heter Torsten Press. Han revolutionerar på många sätt marknaden. Bland
annat börjar vi sälja resor i egna butiker
istället för genom resebyråer.
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ett tidstypiskt katalogomslag från 80-talet

Men framför allt tror han starkt på reklam och marknadsföring.
Han drar bland annat igång en stor kampanj där vi berättar för svenskarna om det nya Vingresor. Resultatet blir en annons som presenterar
vårt nya stora resmål Kanarieöarna och det är starten på vad som
kommer att bli en lång tradition av lyckad marknadsföring.
På 70-talet samlas Sverige i tv-sofforna för att heja fram Stenmark.
Är det konstigt att man längtar bort nån gång, sjunger Lena Andersson
och visst längtar svenskarna fortfarande bort ibland. Passande nog får
vi nu fem semesterveckor i Sverige. Då drabbas världen av sin första
oljekris och resandet sjunker. Men på Vingresor trotsar vi krisen och
slår istället hårt mot våra konkurrenter med stora helsidesannonser,
vilket är ovanligt vid den här tiden. Dessutom blir bilderna i annonser
och kataloger både bättre och fler nu. Det lönar sig, och under 70-talet
reser var fjärde semesterresenär i Sverige med Vingresor.
Under den här tiden utvecklas även boendet. Nu vill vi inte längre
bara resa, vi vill behålla levnadsstandarden när vi gör det också.
Så vi öppnar fyra egna Sunwing-hotell för att möta de nya kraven
på boendet.
Men snart flyttas fokus och på 80-talet börjar vi att sälja semestrar,
inte resor. För oss innebär det en stor skillnad. Det handlar mer än
någonsin tidigare om upplevelsen som resan ger.
Den här tiden kommer också att präglas av en prispress på marknaden och lågpris blir plötsligt ett vanligt ord. Det passar oss ganska bra,
för nu börjar allt arbete vi lagt på reklam att löna sig. Vid det här laget
har Vingresor blivit ett så starkt varumärke att vi kan prata om låga
priser utan att uppfattas som sämre. De flesta vet vid det här laget att
Vingresor står för hög kvalitet, även om det är billigt. Vi väljer istället
att använda humor för att berätta om de lägre priserna och det syns
tydligt på omslagen från den här tiden.
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de stora förändringarnas årtionde. Charterskatten
tas bort och flyget avregleras. Men framför allt revolutionerar internet
det mesta. Oss också. 1995 lanserar vi Ving.se som en av de första
sajterna i Sverige och idag köper de flesta av våra kunder sina resor
på Ving.se. Även Facebook och Twitter har fått stor betydelse för oss
och är idag självklara när vi pratar med dem som reser med oss.
Under 90-talet går vi också igenom en make-over. Vi byter namn
och kallar oss nu kort och gott Ving. Även logotypen får en uppdatering och fågeln, som flugit med oss i över 20 år, ersätts av den blåvita
Ving-logotyp som lever kvar än idag.
När vi berättar om våra resor vill vi lyfta fram känslan de ger och att
resan räcker långt efter planet har landat på hemmaplan igen. Vår nya
payoff blir därför ”Känslan sitter kvar länge”.
Vi passar också på att förändra katalogen som blir mer lik ett
magasin med ännu mer inspiration. Men vi är noga med att behålla
människorna i fokus. Och nu syns även papporna på omslagen, något
som var otänkbart när vi började prata om barnfamiljerna på 60-talet.
Men tiderna förändras och så gör vi.
Inledningen av det nya millenniet kunde börja bättre. Terrorattacker,

BILDER FRÅN KAMPANJEN ETT ANNAT LAND 2011

tsunamin, Irakkriget, fågelinfluensa och
lågkonjunktur gör att man tänker både en
och två gånger innan man bokar en resa.
Trots det reser fler människor än någonsin
med oss under 00-talet och 2007 lanserar vi
ett nytt koncept. Där tänker vi lite extra på de
som föredrar en frukostbuffé utan matkladd
och en tyst och lugn eftermiddag vid poolen.
Vi kallar det Sunprime och även om barnfamiljerna fortsätter att vara viktiga för oss
vänder vi oss här till vuxna som reser utan
barn. Nu läggs ”Känslan sitter kvar länge” åt
sidan. Istället lyfter vi fram våra hotell och
berättar att du bor bättre när du åker med
Ving. Vår nya payoff blir därför kort och gott
Bo Bättre. I reklam och magasin fokuserar vi
mycket på hotellen och upplevelsen i att bo
på dem med hjälp av bilder på vackra poolmiljöer och avkopplande rum.
säger vi farväl till den
traditionella katalogen. Den har tjänat oss väl
men börjar kännas omodern när nätet och
digitala medier tar över mer och mer. Vi ersätter den med ett inspirationsmagasin som inte
bara berättar om vart du kan åka och vad det
kostar utan egentligen handlar mest om allt
annat. Upplevelser, reportage, recept och inspirerande berättelser från världens alla hörn.

Magasinet får namnet Vings värld och du
håller det i handen just nu.
Senare samma år funderar vi på vad vi kan
göra för att uppmärksamma och utveckla
Bo Bättre. Vi börjar leta efter en talesperson
som på ett trovärdigt sätt kan berätta om vårt
boende. Någon med ett stort hjärta och personlighet och som förknippas med flärd och
lyxiga miljöer. Allt faller på plats när vi hittar
Maria Montazami. Med sin personlighet och
intresse för exklusiv inredning blir hon den
perfekta taleskvinnan. Och det visar sig bli
en av de mest framgångsrika kampanjer vi
någonsin gjort.
Det är idag 55 år sedan den första bussresan gick till Italien och våra resor sträcker sig
nu över hela världen. Från vita rofyllda stränder
till neonfärgade storstäder. Men tiderna förändras och så gör vi, som du kanske märkt.
Därför väljer vi att inte längre göra en stor
affär av Bo Bättre, det är idag mer eller mindre
en självklarhet. Istället kommer vi att prata
om den egentliga anledningen till att vi packar
väskorna och reser iväg. För oavsett om målet
är sol i Spanien eller safari i Afrika så handlar
resor om att hitta det där som inte vardagen
ger. Det handlar om att lämna stressen för
en kravlös tillvaro utan måsten.
Välkommen till Ett annat land.

Viktiga milstolpar
i vings historia
1956
Första resan med Vingresor
går till Italien.
1958
Den första broschyren från
Vingresor kommer ut.
1993
Vingresor döps om till Ving
och vi får en ny logotyp.
1995
Vi lanserar Ving.se som en av
de första sajterna i Sverige.
2010
Vi ersätter katalogen med
ett inspirationsmagasin.
2011
Vi lanserar konceptet
Ett annat land.
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Hemligheten
bakom Turkiet
Sommaren 2011 gick Turkiet om Mallorca och blev Vings mest populära destination.
Men vad är det som lockar så många svenskar till landet som förenar öst och väst?
Vings värld skickade ut Per Luthander, tidigare mångårig medarbetare på DN, för
att undersöka saken. Här är hans rapport.
Text: per luthander
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Foto: per luthander och vings bildarkiv

Per Luthander:
Tidigare mångårig medarbetare på DN, numera
frilansjournalist med bas
i Istanbul. Favoritplats i
Turkiet: Istanbul – förstås.
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Under 2011 väntas
runt 400 000 svenskar ha njutit av
den turkiska
gästfriheten

Under 2011 väntas
runt 400 000
svenskar ha njutit
av den turkiska
gästfriheten
Drygt 28 miljoner turister besökte Turkiet
2010, en ökning med närmare 6 procent
jämfört med året dessförinnan. Och trenden
står sig: 2011 kommer enligt prognoserna att
bli ett nytt rekordår.
Vi svenskar står visserligen bara för knappt
2 procent av turistströmmen till Turkiet,
men antalet svenskar som semestrar i
Turkiet ökar stadigt. Under 2011 väntas
runt 400 000 svenskar ha njutit av den
turkiska gästfriheten, en ökning med inte
mindre än 27 procent jämfört med 2010.
En bidragande orsak till uppsvinget för
turismen i Turkiet under 2011 var den så
kallade arabiska våren som skrämde iväg
turisterna från Tunisien och Egypten.
Under årets första fyra månader ökade
resandet till Turkiet med upp till 30 procent
för att sedan återgå till mer sansad ökning.
Alla de fem största resmålen ökade under
året – Antalya, Istanbul, Izmir, Mugla
och Edirne.
Turkiet har oerhört ambitiösa planer för
framtidens turism, inte minst eftersom
inkomsterna och sysselsättningen är
mycket viktiga för nationen. 2009 tjänade
Turkiet officiellt 21 miljarder dollar på sin
turism. Fram till år 2023, då republiken
firar sitt 100-årsjubileum, planerar staten
att satsa inte mindre än 24 miljarder dollar
på turismen. Målet är att locka 71 miljoner
utländska turister lagom till jubileumsåret.
I satsningen ingår inte bara en utbyggnad
av turistanläggningar och infrastruktur
längs Medelhavet och Egeiska havet utan
också en tyngdpunkt på kulturturism
över hela landet, enligt ett färskt policydokument från Turkiets kulturdepartement. Över huvud taget vill man sprida
turistströmmarna över större delar av
landet. Den långa och dramatiska Svarta
havskusten med sitt skonsamma klimat
kanske blir nästa stora resmål för många
utländska turister.

Maten och människorna lockar
Vad är det då som lockar allt fler svenskar att
resa just till Turkiet? Maten, människorna
12 vings värld nr 1/2012
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alanya fortet

Det turkiska köket tillhör världens bästa, det hävdas i varje fall med emfas
i Turkiet. Den fantastiska maten är kanske det turisterna minns bäst efter
sitt första besök i landet.
och naturen, svarar de flesta jag möter
under en rundresa i landet. Tre avgörande
faktorer för semestersvenskar att välja
Turkiet före klassiska resmål som Grekland
och Spanien. Den historiska matkulturen,
en blandning av öst och väst. De varma
människorna, ofta vänner för livet. Den
dramatiska naturen som inte lämnar
någon oberörd. Sol, stränder och bad är
förstås en bonus.
Min hotellfrukost en höstdag såg ut så här:
tio sorters bröd, även mörkt vilket många
västeuropéer länge efterlyst; omelett på
beställning med valfritt innehåll; nygräddade plättar med åtta sorters sylt; flera
varianter av fårost med olika färggranna
kryddor; fem sorters köttpålägg; hårdkokta

och löskokta ägg; naturell och smaksatt
yoghurt med olika lokala müsliingredienser; honung, fast och flytande, ljus och
mörk; släta gröna och skrynkliga svarta
oliver; tomater som smakade tomater;
säsongens frukt i form av färska fikon, söta
druvor, nyskördade dadlar, stora plommon,
flera sorters äpplen och sist men inte minst
tre sorters läskande meloner. Att njutas
tillsammans med flertalet färska juicer,
turkiskt starkt te och kaffe. Ett femstjärnigt
lyxhotell? Nej, ett vanligt turisthotell på
den turkiska kusten.
Det turkiska köket tillhör världens bästa,
det hävdas i varje fall med emfas i Turkiet.
Den fantastiska maten är kanske det turisterna minns bäst efter sitt första (och andra

och tredje) besök i landet – i hård konkurrens med de långa stränderna och de salta
baden. Alla jag möter under en rundresa
har angenäma kulinariska upplevelser med
ett kök som under århundraden hämtat
inspiration från otaliga främmande matkulturer och civilisationer. Begreppet meze, de
små färgglada och aptitretande förrätterna,
tycks alla ha stiftat bekantskap med.
Liksom med kebab i alla dess former.
Turkietkännaren Mikael Persson listar inte
mindre än 20 sorters kebab i sin guidebok som kom 2004. Håll till godo: Adana
kebab, Beyti kebab, Bodrum kebab, Cop
kebab, Domates kebab, Döner kebab,
Fistigi kebab, Firin kebab, Halep kebab,
Itirli bitkilerle dinlendirlimis dada kebabi
(kanelindränkt kalvfilé med kumminsås),
vings värld nr 1/2012 13
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bodrum

jag mötte en stor gästfrihet, öppenhet och vänlighet överallt.
Direkt efter hemkomsten till Sverige beställde jag en ny resa
till Turkiet kommande år.
Iskender kebab (Bursa kebab), Küp kebab,
Orman kebab, Patlicar kebab, Sis kebab,
Tandir kebab, Tavuk döner kebab, Urfa kebab, Vali kebab och Yörük kebab. Det finns
säkert långt fler lokala kebabrätter i Turkiet.
Men Turkiet är inte bara meze och kebab.
– Mina gäster frågade ständigt efter
revbensspjäll, fläskkotletter och falukorv.
Jag begrep snabbt vad de behövde, säger
Mustafa Kaya, bosatt i Antalya och med
rötter både i Turkiet och i Sverige. Han
är ett bra exempel på turkiskt entreprenörskap – att omgående ta reda på vad
turister vill ha och se till att de blir mer
än nöjda.
Redan 1975 kom han som ung till Stockholm,
lånade pengar och satte upp ett stånd på
Hötorget där han sålde frukt och grönsaker
under tio strävsamma år. Idag är han något
av hotellkung med flera anläggningar vid
havet i staden Side, med en egen farm vid
foten av Taurusbergen och med ett exklusivt boutique-hotell i byn Emirasiklar på
1100 meters höjd.
14 vings värld nr 1/2012

På den egna farmen driver Mustafa Kaya uppfödning av grisar och arrangerar en gång i
veckan BBQ-fest, ett mycket uppskattat arrangemang bland många turister. Det är inte
helt okontroversiellt i det muslimskaTurkiet,
men ännu så länge har han fått grilla i fred.

Fördomar kommer på skam
Många utlänningars bild av Turkiet
präglades länge av den omtalade, Oscarsbelönade filmen Midnight Express från
1978. En publiksuccé som starkt bidrog till
att förstärka den negativa bilden av den
moderne turken. Fördomar mot Turkiet
och turkar sitter kvar än i dag hos många
besökande turister. En svensk turist erkänner att han var djupt skeptisk inför sitt
första besök i landet för några år sedan.
Filmen spökade fortfarande i hans minne.
– Men jag mötte en stor gästfrihet, öppenhet och vänlighet överallt. Direkt efter
hemkomsten till Sverige beställde jag en ny
resa till Turkiet kommande år, berättar han.
Vänskap är något många Turkietresenärer
gärna berättar om. Språkliga hinder brukar

inte vara några problem – längs Medelhavskusten och på de stora turistorterna inåt
landet stöter man oftast på människor som
behärskar engelska, tyska eller svenska.
Många turkiska medborgare har återvänt
hem efter att ha arbetat i Västeuropa och
med lite tur får man vänner för stunden
eller för resten av livet. Ett bulgariskt
talesätt lyder: ”Om turken blir din vän
gäller detta intill döden”.
En turkisk kvinna i Alanya berättar för mig:
– Min pappa var taxichaufför och han
bjöd ständigt in turister till vårt hem. Men
mamma var måttligt förtjust. Pensionärer
och långtidsgäster som väljer att stanna i
Turkiet över hela vintern vittnar om att de
välkomnas som familjemedlemmar när
de återvänder till samma ort år efter år. De
får berätta för sina turkiska vänner och för
hotellpersonalen om senaste familjenytt
från Sverige, om hälsotillstånd och andra
nyheter sen sist.
– Man är otroligt bra på att hålla reda på
var och ens önskemål, även om det gått
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Intervju:

Theres Johansson

Många semesterfirare får
turkiska vänner för en vecka
eller två, andra får vänner för
livet. Som Theres Johansson,
som kom för att arbeta i Side
förra året. Det dröjde inte
länge förrän hon föll för den
fyra år äldre Zafer. I dag är
de förlovade och planerar
ett liv tillsammans.
– Jag får ofta frågan om jag
träffat hans föräldrar. Det har
jag, och då förstår alla att
Zafer menar allvar med
förlovningen, säger Theres.

mer än ett halvår sedan vi sågs senast. Det
kan gälla maten eller utflyktsmål eller
inredningen på hotellrummet där vi ska bo
en längre tid, säger den svenska pensionären Ingegerd Tuftström i Alanya. Andra
berättar att vänner i Turkiet är öppna om
det mesta med ett stort undantag: man
pratar ogärna politik med sina skandinaviska gäster. Militärens och underrättelsetjänsternas grepp om befolkningen
har visserligen lättat betydligt det senaste
decenniet men man torgför ogärna sina
åsikter öppet om till exempel den infekterade kurdfrågan.

Många vill stanna längre
Många skandinaver har blivit överförtjusta
i Turkiet och köpt egen lägenhet eller hus

längs den vackra Medelhavskusten. På
senare år har de fått hård konkurrens av
framför allt nyrika ryssar som upptäckt
Turkiets många attraktiva platser och ännu
relativt modesta priser jämfört med till
exempel den spanska solkusten. På många
mäklarkontor ligger numera stora färgglada
broschyrer även på ryska där man visar
upp planerade eller nybyggda husprojekt
längs kusten, många med mycket påkostad
inredning. Några mäklare jag talar med
prisar skandinaviska hus- och lägenhetsköpare som är lätta att ha att göra med och
oftast mycket nöjda med sina investeringar.
– Skicka gärna fler skandinaver till oss,
säger en kvinnlig mäklare i Antalya och
förser mig med en försvarlig bunt färgglada
broschyrer.
Ett svenskt par i övre medelåldern från
Stenungsund, som jag träffar utanför Side,
har bokat en visning av en lägenhet med
havsutsikt. De funderar på att sälja villan
där hemma och bosätta sig permanent i
Turkiet som pensionärer.
– Värmen, stränderna och maten lockar
mest. Men några sommarmånader vill jag
absolut tillbringa i Bohuslän. Den svenska
sommaren vill man ju inte missa och här
i Turkiet är det nog för varmt för oss i juli
och augusti, säger mannen.

Gammal dragningskraft
Turkiet attraherar miljoner besökare och
har alltid gjort det. Landet ligger strategiskt
mellan öst och väst och har ständigt varit
skådeplats för blodiga erövringar. Dagens
Turkiet är för övrigt en modern skapelse
från 1923 då Mustafa Kemal Atatürk
utropade den turkiska republiken. Den
förste skandinav som kom i kontakt med
turkar var sannolikt norrmannen Harald
Hårdråde som i spetsen för 500 väringar
tog tjänst i kejsarens livvakt i Miklagård år
1034. Han återvände tio år senare till Norge
som en ytterst välbärgad man. Även Karl
XII tillbringade ett antal år i det osmanska
riket, 1709–1714, på flykt efter nederlaget

Intervju:

Ingegerd Tuftström

Ingegerd Tuftström tillbringar
delar av vintern i Turkiet med
sin man Jan, i Alanya nära
Cleopatrastranden.
– Vi har inte ett dugg långsamt. Vi spelar boule och
bridge, deltar i matlagningskurser och badar i hamam,
säger Ingegerd och berättar
om unika naturupplevelser
som när delfiner och sköldpaddor simmar nära stranden. Ett hundratal svenskar
tillbringar vintrarna i Alanya
varje år. Det snöar aldrig.

i Poltava. Med honom kom även ett antal
turkiska maträtter till Sverige, som dolmar,
även om den svenska varianten kåldolmar
är betydligt mesigare än turkiska dolmar
där kålbladet ersatts med vinblad, fyllda
med kryddstarkt innehåll. Andra turkiska
ord som letat sig in i svenskan är kiosk och
kalabalik.
Även vårt dagliga kaffe lär ha kommit via
Turkiet från den arabiska halvön. År 1657
smakade Karl X Gustafs sändebud Claes
Rålamb kaffe i Istanbul, kanske först av alla
svenskar. Det sägs att kung Karl XII var en
storkonsument av kaffe. Men det filterkaffe
vi vanligtvis dricker i dagens Sverige har
föga gemensamt med turkiskt kaffe med
sin söta smak och tjocka sump.

Intervju:

Mustafa Kaya
Mustafa Kaya har gått den långa vägen, från
grönsakshandlare på Hötorget i Stockholm
på 70-talet till hotellkung i turkiska Side.
Han har också byggt ett exklusivt boutiquehotell uppe i faderns bergsby Emirasiklar,
kompletterat med ett litet friluftsmuseum
à la Skansen.
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Athena tempel

pamukkale

Alla kulturer i Turkiet har under årtusenden satt sina spår,
även den nordiske viking som ristade in dåtidens klotter på
en balustrad i den väldiga Hagia Sofia-moskén i Istanbul.
Alla kulturer i Turkiet har under årtusenden satt sina spår, även den nordiske
viking som ristade in dåtidens klotter på
en balustrad i den väldiga Hagia Sofiamoskén i Istanbul. Inte minst längs kusterna mot Medelhavet och Egeiska havet
men även mot Svarta havet och i inlandet
möter resenären fantastiska historiska
lämningar. Efesos, ungefär mitt emot den
grekiska ön Samos, är den kanske främsta grekisk-romerska historiska platsen i
östra Medelhavet, i dag delvis privatiserad.
Staden hade under sin glanstid upp emot
en kvarts miljon invånare. Dagens besökare
bör vara utrustad med en rejält tilltagen
vattenflaska och fotriktiga skor för det är
mycket att se och värmen kan vara mycket
påfrestande.
Till Efesos färdas man med långfärdsbuss
men många stora och små turistorter har
egna historiska lämningar på närmare håll
16 vings värld nr 1/2012

som är väl värda att besöka. Som till exempel i Side med sin stora amfiteater för 20
000 besökare och resterna av sitt ståtliga
Apollo- och Athena-tempel, en upplevelse
i strålkastarljus.
Eller fästningen i Alanya från 1200-talet
högst upp på en klippa vid havet. Jag slog
vad med en skeptisk kaféägare vid bergets
fot att jag skulle orka gå till fots den flera
kilometer långa, branta och kurviga vägen
upp till själva toppen. Han lovade att bjuda
på turkiskt kaffe om jag överlevde (vilket
jag gjorde och kaffet smakade utmärkt).
Vandringen var värd all möda. Den stora
attraktionen i den imponerande fästningen är den klippavsats – i dag skyddad av
höga staket – varifrån man knuffade ut
dödsdömda motståndare. Dessa gavs dock
en sista chans: om de lyckades kasta en
sten som nådde havet långt där nedanför
skonades de, en omöjlighet med tanke

på klippans lutning. Trots staketet testar
många av dagens turister stenprovet,
förgäves - men de överlever.

Upptäcktsfärd med dolmus
Det är förstås lättast att tillbringa hela
semestern i solstolen och göra absolut
ingenting. Men nästan lika lätt är det att
hoppa på en buss och ge sig ut på äventyr,
på egen hand eller på organiserad utflykt.
Utbudet är enormt och passar alla smaker
och åldrar. Jag tar gärna lokalbussen, ofta
en så kallad dolmus, ett slags kollektivtaxi,
för att komma bort från turistkvarteren.
Inte sällan hittar man en lokal hål-i-väggenrestaurang med spännande husmanskost
till rimligt pris. Notera på bussen hur ungdomar spontant reser sig för äldre
passagerare.
Eller ta långfärdsbuss till avlägsna platser
som lockar med dramatisk natur, främ-

INTERVJU:

Svensk turism i Turkiet
– kort historik
mande kultur, hisnande äventyr och oväntade möten. Turkiet har en snabbt växande
infrastruktur med väl utbyggt inrikesflyg
till överkomliga priser, med hyfsat bra tågförbindelser men framför allt med ett omfattande, billigt och väl fungerande bussnät
med hög turtäthet, bra service, bekväma
långfärdsbussar och stor konkurrens vilket
pressar priserna.
Förhoppningsvis är det inte bara souvenirer som vi främst tar med oss hem från
semestern i Turkiet. I bagaget borde finnas
både fördjupade kunskaper om landet som
ligger i två världsdelar såväl som kontakter
med nya vänner vi fått under semestern.
Kanske vågar vi vid hemkomsten ta kontakt
med våra grannar från Turkiet. Kanske
planerar vi för nästa resa, den här gången
till andra, okända delar av Turkiet, landet
som är lika stort som Sverige och Norge
tillsammans.

D

en svenska turismen till Turkiet
startade blygsamt under 60och 70-talen, då det endast fanns ett
fåtal turisthotell längs hela kusten
från Antakya i söder till Canakkale
i norr. Det verkliga startskottet
för volymturismen kom 1986 då
Ving startade upp Cesme igen och
Fritidsresor startade i Alanya på
sydkusten, berättar Åke Björk på
Ving. Med flygplatsen i Antalya som
bas fanns det förutsättningar för
klassisk charter i södra Turkiet där
stränderna är bättre, säsongen längre och priserna lägre jämfört med
norra kusten. Charterbolagen kunde
satsa på långa serier, stora volymer
och låga priser.

E

nligt Åke Björk finns det
fortfarande en mycket stor

expansionspotential både mot sydväst längs lykiska kusten och längs
kuststräckan österut, där nybyggnationen fortsätter utan avmattning.
Däremot tror han att Svarta
havskusten aldrig kommer att bli en
stor charterdestination. Säsongen
är för kort och stora vägbyggen har
förstört delar av den vackra kusten,
hävdar Åke Björk som tycker att
turkar normalt är lätta att samarbeta
med – pragmatism är ett turkiskt
honnörsord, berättar han.

V

i kan vänta oss ett ökat tryck
på Turkiet även under 2012.
En viktig fördel är att alla kontrakt
skrivs i svenska kronor vilket gör den
turkiska marknaden för svenskar
oberoende av plötsliga valutasvängningar mot dollar eller euro.
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Sunprime Ocean Alanya Beach Suites & SpA r

nyheter i turkiet
bättre blir bäst
Turkiet har länge varit ett av Vings absolut mest populära resmål. Med bra hotell,
bra stränder och bra väder. Nu blir Turkiet ännu bättre. För att inte säga bäst.
Sommaren 2012 presenterar Ving inte mindre än sex nya koncepthotell.
Text: Gunnar Jägberg

Foto: Vings bildarkiv

Tre nya Sunprime Resorts, där vuxna som reser
utan barn får en riktig drömsemester. Här njuter du
av god mat, skön avkoppling och härliga pooler. Och
du slipper få drinken utspädd med vatten på grund
av barn som gör ”bomben” bredvid din solstol.

inte njuta av en skön spabehandling? Precis som
på alla övriga Sunwing Resort äter barnen för noll
kronor av Lollo & Bernies buffé. Det är inte för inte
Sunwing Resort går under namnet ”Den perfekta
familjesemestern”.

Reser du däremot med barn bör du inte missa nya
Sunwing Resort & Spa Side East Beach. Här gör
du klokast i att ta din drink i baren, eftersom det
plaskas ordentligt i de fantastiska poolerna. När
barnen inte är iväg och leker med sina nyfunna
vänner eller med de populära maskotarna Lollo
& Bernie, förstås. Då kan du passa på att träna gratis
med våra SATS-utbildade instruktörer, eller varför

En riktigt bra familjesemester får du också på nya
Club Calimera Serra Palace och Long Beach, två av
Vings läckraste SunGarden-hotell. På Club Calimera
Serra Palace finns ett poolområde som helt klart är
någonting utöver det vanliga och på Long Beach ett
vattenland som är det bästa Ving har att erbjuda.
Båda de nya SunGarden-hotellen ligger precis vid
den populära och barnvänliga stranden i Side.

18 vings värld nr 1/2012

TURKIETSPECIAL | hemligheten bakom turkiet | Nyheter! | att resa med trillingar | på promenad i marmaris | vings turkiet | nyfiken orange

Sunprime Resorts
Sunprime Ocean Alanya
Beach Suites & Spa r
SunPark Ocean och SunPark Beach har länge
varit två av Vings populäraste hotell i Turkiet.
nu slås de ihop och renoveras för att passa in
i Sunprime-konceptet. Läget är svårslaget:
mitt på Kleopatra-stranden, av många
ansedd som Turkiets bästa strand. och med
riktigt bra shopping på promenadavstånd.

Sunprime Dogan Side
Beach 4
Precis som SunPark Ocean och SunPark Beach
är Sunprime Dogan Side Beach ett tidigare
mycket populärt hotell som nu renoveras för
att uppnå Sunprime-standard. Sunprime Dogan
Side Beach ligger också direkt vid stranden,
och med ett pulserande nöjesliv runt hörnet.

Sunprime Torba
Beach & Spa r
Äntligen ett riktigt bra hotell för vuxna
i Bodrum! Sunprime Torba Beach & Spa ligger
nära stranden och passar dig som vill ha
total avkoppling under din semester.

Sunwing Resort
Sunwing Resort & Spa
Side East Beach r
Bassänger för hela familjen och 500
meter till den populära och barnvänliga
stranden i Side. Självklart finns även
allt annat som hör Sunwing-semestern
till: Lollo & Bernie, aktiviteter för barn
och vuxna, spabehandlingar, underhållning och restauranger där barn
under 12 år äter för 0:-.

SunGarden
Club Calimera Serra
Palace 5
Ett av Vings läckraste
SunGarden-hotell med
stor trädgård, fantastiskt
poolområde och perfekt
läge vid stranden. All
Inclusive ingår i priset.

sungarden Long
Beach 5
Fem restauranger, åtta pooler,
Vings bästa vattenland och ett
gyllene läge direkt på stranden.
Dessutom ingår All Inclusive
i resans pris.

vings värld nr 1/2012 19

TURKIETSPECIAL | hemligheten bakom turkiet | Nyheter! | att resa med trillingar | på promenad i marmaris | vings turkiet | nyfiken orange

familjen ljun
g merila
Mia, 36 år , Thom
as, 36 år , Nikki, 10
år
Sam, Noel & Lia
m, 5 månader
Medresenäre
r: Faster Anna, 40
år & Pelle,
38 år, Moster Lin
da, 38 år, Mormor
Lena, 59 år

Att resa
med trillingar

Att resa med barn är något många av oss har erfarenhet av. Men hur
är det att resa med trillingar? Vi bad Mia, mamma till trillingarna
Sam, Noel & Liam, berätta om sin resa till Alanya i Turkiet.
Text: Mia ljung Merila Foto: Privata bilder samt Vings bildarkiv

illustration: sara kebbon

Vi älskar att resa i vår familj och när vi
gera men det gick hur bra som helst. Inte
och även mormor fick plats. Det är inte
skulle få barn var valet att fortsätta resa en
skrik eller gråt någon gång under resan,
alla hotell som klarar en så stor familj i ett
självklarhet. Barn ska inte vara ett hinder
vilket nog var skönt för medpassagerarna… och samma rum! Behöver man hjälp med
för något man brinner för. När vi sedan
I stället flirtade barnen med de bakom,
barnen så är detta en nödvändighet.
fick reda på att det skulle bli tre så var det
skrattade gott och sov sedan resten av
Vi njöt till fullo på vår resa. Vi var
lite omtumlande. Kan man resa nu? Klart
resan. Vi hade bokat platser längst fram
ute och åt varje kväll – otroligt god mat,
man kan!
och där fick vi sedan vaggor som barnen
bra service och bra priser. En underbar
Man ska njuta av att vara
restaurang som heter ”Queens
föräldrar och att resa är ett
Garden”, mitt i basarområdet
När vi fick reda på att det skulle bli
enkelt sätt att njuta. Det ger en
mot hamnen, blev vårt favorittre så var det lite omtumlande.
massa energi och främjar ens
ställe. Även ”Best Restaurant”
Kan man resa nu? Klart man kan!
välmående. Mår vi bra, mår
är ett kanonställe med mycket
barnen bra. Bara att komma
god mat och trevlig personal.
hemifrån och byta miljö är viktigt när man
sov gott i tills det var dags för landning.
Vår önskan var egentligen att vara
har mycket runt omkring sig. När man
Väl framme i Alanya fick vi en kanonborta i två veckor men vi fick starta med
ska resa med så många barn behöver man
semester. När vi kom fram till vårt hotell,
en vecka då vi inte visste hur barnen skulle
dock lite hjälp, så med på resan var även
Villa Sunflower 1, hade personalen gjort
reagera. Men nästa gång blir det helt klart
mormor Lena, moster Linda samt faster
så fint med tre barnsängar och dessutom
två veckor. Faktum är att resan redan är boAnna och Pelle.
planerat så att vårt resesällskap fick rumkad. Samma hotell, med mormor som fyller
Att flyga med tre så små barn blev ett
men bredvid varandra. Vår familj fick bo i
jämnt och syster som såklart också ska
äventyr. Vi visste inte alls hur de skulle rea- en tvårummare med balkong mot poolen,
med – och det blir två veckor! Underbart!

Noel & Sam i sina flygande vaggor.
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nikki, pelle, mormor lena & liam.

Vårt rum på Villa Sunflower 1 hade
balkong mot poolområdet.
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En dag med :

trillingarna
06:00 Barnen vaknar ett efter ett för att
Noel & Liam njuter
av semestern.

Nikki & pappa Thom
as
testar poolen.

ammas eller få välling. Somnar sedan om
en liten stund innan de vaknar för dagen.

07:30 Dags att smörja in barnen för en
dag ute i solen. Härligt att bara kunna ligga
nakna! De älskar det! Resten av familjen
äter frukost och sedan gör vi oss klara för
dagen. Det är ju normalt inte så mycket att
göra, men med tre små bebisar så tar det
trots allt lite tid...
09:30 Vi är nere vid poolen och barnen

en: lia
snack kring pool
noel & sam.

m,

faster anna
turkisk afto& sam på
n.

vill ha mat igen. Jag ammar två stycken och
ger välling till den tredje. Sedan blir det
till att vila i vagnen eller solsängarna lite.
Men bara en liten stund. Dessa gossar vill
inte missa något, så de sover bara korta
stunder... Mormor tar en promenad med
vagnen så vi får vila lite. Sedan njuter vi av
vädret.

10.30 Barnen njuter av att få känna lite
på vattnet. De sprattlar gott med fötterna
i poolen och mår super. Storebror Nikki
badar för fullt i poolen. Det är perfekt att
ha pooler för alla åldrar. Grabbarna håller
i våra händer och går en liten promenad,
allt är så spännande...
12:30 Lunchdags för hela gänget. Nu blir
lad
iljen sam
Hel a famRestaurant.
e
på Elit

Fyrhjulingstur med Nikki,
faster Anna & Pelle.

Trillingmammans bästa tips:

när man reser med barn
• Räkna med att det blir mycket
packning!
• Ta med blöjor, det är svindyrt
utomlands.
• Tänk på att man måste ha en
vuxen per barn när barnen är så
små att de inte har ett eget säte.
• Att (som vi) åka tidigare på
försommaren är bra, då det är
lagom varmt för barnen. Man
kan njuta hela dagarna utan att
det blir för varmt.
• Kolla i förväg hur kuperat
området är, så det är enkelt att
köra med barnvagn. Bärsele är
smidigt att ha på flygplatserna.

• Ta med magdroppar om någon
skulle bli dålig. De är även bra för
oss vuxna.
• Att gå genom tullen kan vara
knepigt då man har med sig
flaskor med vätska och pulver.   
Vi kom dock igenom när vi sa att
det var till barnen (efter att vi
fått provdricka av vattnet).
• Köp alltid vatten på flaska, så         
ni slipper magåkommor.
• Tänk på att skydda barnen    
– solhattar och solkräm med
hög skyddsfaktor är ett måste.
• Ett glatt humör kommer man
långt med!

>> Hitta fler hotell för stora familjer på Ving.se/stora-familjerum

det mat i restaurangen på hotellet. Barnen
får mammas goda mat och flaska som
vanligt, men nu får de även smaka lite bröd.
Spännande... Vi njuter alla av god mat innan
vi går ut på en liten promenad så barnen
vilar lite från solen.

14.00 Beger oss till stranden för att känna
sanden mellan tårna och bada i havet. Nikki
älskar havet och vågorna!!!
16:00 Dags för lite mat igen. Går upp
på rummet och vilar, spelar kort och
myser lite.
18:00 Vi drar ut på middag, killarna ligger
gott i vagnarna och tittar på folk. Det är inte
mycket liv på dem nu – de myser gott och
drar ögonen åt sig...
20:00 Kvällsmat för boysen. Vi njuter

själva av middagen och härlig underhållning. Många kommer fram, turkar älskar
barn! Vi är trygga och kan äta i lugn och ro.

22:00 Dags att dra sig hemåt. Killarna
sover gott i vagnarna, snart mat igen... Väl
hemma är nattbestyren igång. Byta blöjor,
ge mat, D-droppar och bara mysa in en
liten stund innan natten tränger allt för
nära inpå.
23:00 Barnen sover och vi med, tills nästa
mål om tre timmar.
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På promenad
i Marmaris

Marmaris lockelser är många; en glittrande marina, en fantastisk strandpromenad, en vänlig basar och små rosa sandaler. Vad mer kan man önska
sig av en semester? Häng med på en promenad bland båtar och balustrader.
Text: björn une

Foto: vings bildarkiv

M

armaris marina lockar båtar
från världens alla hav: på
akterspeglarna syns flaggor
från Australien, Jungfruöarna, Spanien och
Tyskland, bland många andra. Rätt framför
mig ligger en fransk lyxyacht med besättningen i oklanderligt vitt, och bredvid den
skvalpar en äventyrlig liten enmastare som
av flaggan att döma hör hemma i Danmark.
Längre bort, genom skogen av master,
skymtar en lokal gületbåt, i väntan på att ta
passagerare ut till öar och stränder längs
med kusten, och längst ut har ett av dagens
kryssningsfartyg just angjort kaj och börjat
släppa i land passagerare som förväntansfullt strömmar in mot Marmaris centrum.
Är man det minsta intresserad av båtar
är marinan en fest för ögat. Där är ett
akterdäck med både jacuzzi, lädersoffor
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och en välutrustad bar, och i den där lilla
”livbåten” kunde en familj segla jorden runt
i god komfort. Stort, blankt och dyrt ska det
tydligen vara. En aning överväldigad släntrar jag tillbaka in mot stan och stannar till
vid kajen där gületbåtarna ligger på rad. Här
är stämningen mer jordnära och inom en
minut har jag fått ett dussintal erbjudanden
om allt från en halvdagskryssning med badstopp till tre dagar ombord med allt jag kan
äta och dricka. Det är svårt att välja. Kusten
runt Marmaris är full av vackra stränder
och öar, så jag slantar upp tio euro för en
halvdag, med ett halvt löfte om att boka en
längre båttur om jag får mersmak.
Ungefär nedanför Marmaris fästning blir
hamnpromenaden en strandpromenad
som sträcker sig hela vägen bort till Icmeler. Men solen står högt, och svalkan inne

i basaren som ligger nedanför fästningen
känns lockande. Det börjar närma sig lunch
och de flesta försäljare är lite loja, kommersen går på halvfart och de verkar mer intresserade av en pratstund och kanske en kopp

Är man det minsta
intresserad av båtar
är marinan en fest
för ögat.
te än av att sälja något. Så jag tackar ja till en
kopp och vi har inte suttit länge förrän vi likt
riddare drar våra vapen för att mötas i envig.
Fast i vårt fall är vapnen foton på våra barn,
och han vinner för han har tre söner och jag
har bara en dotter. Mitt tröstpris är ”special
price” på ett par rosa sandaler i storlek 31
och vi är båda nöjda.

Dalyan – en tur till Dalyan brukar
inkludera en båttur på floden, välgörande lerbad och kanske en glimt
av de berömda sköldpaddorna.
Med shoppingen avklarad är det dags för
lunch, och den väntar någonstans längs
strandpromenaden. Det är bara att välja,
kebab i handen, hummer på tallrik eller
något mittemellan. Det blir en kebab i
handen, sittande på stenbalustraden med
utsikt över stranden och Marmarisbukten.
Bakom mig brusar trafiken, men här nere på
strandpromenaden är det lugnt eftersom
motorfordon är förbjudna. Och lika bra är
det, eftersom servitörer kilar fram och tillbaka med beställningar från solstolarna på
stranden, och folk flanerar sådär obekymrat
som man gör när man är på semester.
Långt borta kan jag ana Icmeler, men
promenaden dit tar ett par timmar och även
om man går längs med vattnet är det för
varmt mitt på dagen. Då är det enklare att
luta sig tillbaka i skuggan och fundera på
morgondagen. En tur till Dalyan med lerbad
och flodtur? Ett besök på torsdagsmarknaden? Eller kanske en morgonpromenad
till Icmeler och lunch under olivträden?
Marmaris har som sagt mycket som lockar,
men just i dag tror jag att jag nöjer mig med
ett par små rosa sandaler. Och kanske en
granatäppeljuice till.

Vattenland – det finns flera att
välja på i Marmaris, varav ett nere
vid strandpromenaden.

I och runt Marmaris
Det finns mycket att se och
göra i Marmaris, låt oss ge
några exempel:
Torsdagsmarknaden - en fest
för alla sinnen. Fetaost, meloner,
tomater och andra läckerheter
trängs i frestande högar.
Gületbåtar – traditionella tvåmastade fartyg som tar dig till vikar
och öar längs kusten. Ofta ingår
både mat och dryck i priset.
Rhodos – varför inte besöka
Grekland när du ändå är i närheten?
Båtturen från Marmaris tar bara
någon timme.

Icmeler och Turunc – två
stillsamma byar vid havet på bekvämt
avstånd från det livligare Marmaris.
Hit går både båt och dolmusbuss.
Hamam – koppla av och njut. Flera
av Marmaris hotell har hamam eller
spa och välkomnar gäster som inte
bor på hotellet.
Basaren – går inte att missa om
man är i Marmaris. Hundratals butiker säljer smycken, kläder, väskor,
hantverk och annat till förhandlingsbara priser.
Fästningen – liten men charmig.
Fina vyer över Marmarisbukten och
ett museum över lokal historia.
Vattensporter – bananbåt,
paragliding, vattenskoter m.m. finns
längs med strandpromenaden.

Läs mer om Marmaris på Ving.se/turkiet/marmaris
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illustration: sara kebbon

Vings resmål i Turkiet

Antalya-området

Bodrum-halvön

• Side • Alanya • Antalya • Beldibi • Belek • Kemer
Längs kusten runt Antalya har Ving sex olika resmål. Från det
myllrande Alanya till det stillsamma Kemer. Var du än bor är
det nära till en av Turkiets mest spännande städer, Antalya.
För vuxna som reser utan barn har vi två Sunprime Resorts,
och reser du med familjen kan vi erbjuda två Sunwing Resorts
och sex SunGarden-hotell.

• Bitez • Bodrum stad • Gümbet • Torba • Yahsi Beach
Bodrum brukar kallas Turkiets Saint-Tropez och har
varit ett populärt resmål i många hundra år. Vid en av
halvöns längsta stränder, Yahsi Beach, ligger vårt
familjehotell SunGarden Petunya Beach och för dig
som reser utan barn kan vi rekommendera Sunprime
Torba Beach & Spa.

Marmaris-området

Istanbul

• Marmaris • Icmeler
Marmaris är årets nyhet bland Vings resmål i Turkiet.
Här hittar du en av Europas finaste marinor och en
fantastisk skärgård med tusentals öar. Ving har många
bra hotell i Marmaris, flera av dem med All Inclusive.

I Istanbul möts Europa och Asien i en stad där basarer,
böneutrop och praktfulla palats blandas med modebutiker
och ett rikt nöjesliv. Alla Vings hotell ligger i stadsdelen
Beyoglu, med gångavstånd till Taxim-torget och shoppinggatan Istiklal Caddesi.

resFakta
Prisexempel: Familjepris 2 vuxna + 2 barn 10.890:-, 1 v på
Prestige Apart Hotel e, avresa från Arlanda 11/5 2012.
Ving flyger från: 15 olika flygplatser – se Ving.se/
avreseflygplatser.
Flygtid: Cirka 4 timmar.
Tid: Svensk tid + 1 timme.
Språk: Turkiska (engelska och tyska vanligt i turistområdena).
valuta: Turkisk lira (TRY)
säsong: Till Istanbul kan du resa året om, till Antalya-området i mars–oktober, till Bodrum och Marmaris i maj-oktober.

Prisnivå: Prisnivån på mat och inhemska produkter är
förhållandevis låg, så du får mycket för pengarna. För
importerade varor är prisnivån ungefär som i Sverige.
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Läs mer på Ving.se/Turkiet

Foto: Hasan Efkan Dirik

Nyfiken Orange:
Katarina Jaegerfalk Dirik
Assistant Resort Manager på Sunwing Resort & Spa Side Beach

Ända sedan barnsben drömde Katarina Jaegerfalk Dirik om att jobba som reseledare. Hösten 1991 blev drömmen verklighet. Sedan dess har hon hunnit med
att arbeta som guide, ekonom, bokningschef, servicechef, Area Manager
– och nu Assistant Resort Manager.
Hur kom det sig att du började på Ving?
Ända sedan jag var liten har jag drömt om att arbeta som reseledare. Jag minns att jag fyra
år gammal stod längst fram i bussen med guiden på en utfärd i La Manga och drog fräckisar för övriga resenärer. Jag tror det var där mitt intresse för guidning och resebranschen
grundlades. Jag gick Ving School på Mallorca 1990 och kunde sedan resa ut och leva min
dröm som guide på Gran Canaria, hösten 1991.
Hur trivs du med ditt jobb?
Det är ett enormt kul och omväxlande arbete. Ingen dag är den andra lik, och det är fantastiskt att få arbeta med att leverera de bästa veckorna på året till våra gäster. Det finns
en härlig företagskultur inom Ving där allt är möjligt. Dessutom har jag längs vägen träffat
många trevliga och kunniga kollegor som berikat mitt liv, både privat och yrkesmässigt.

Fyra år gammal
stod jag längst
fram i bussen och
drog fräckisar.
Namn: Katarina Jaegerfalk Dirik
ÅLDER: 4 2 år
Familj: Man (Hasan)
och två barn (Selin 12 år, Elin 61/2 år)
titel: Assistant Resort Manager på
Sunwing Resort & Spa Side Beach
på ving sedan: 1991
Favoritresmål: Turkiet,
Thailand och Kalifornien

Vad är det bästa med Turkiet?
Gästfriheten och den otroligt vackra naturen. Det är ett stort land med många häftiga
utfärdsmål och stora kontraster beroende på var man befinner sig. Det är lätt att förstå
varför Turkiet blivit så populärt: skönt klimat, fina stränder, prisvärda hotell med bra
service – och det är fortfarande billigt att gå ut att äta.
Ditt bästa utflyktstips?
Blue Cruise i Marmaris – hyr en gületbåt med besättning och segla längs den turkiska
kusten runt Marmaris. Besättningen sköter allt från att styra skutan till att laga mat (som
smakar helt gudomligt) på akterdäck. Det mest avgörande beslut som du som gäst behöver ta är huruvida du ska bada före eller efter frukost... Det är semester med stort S!

Sunwing Resort & Spa Side Beach

Vill du också jobba för Ving?
Läs mer på Ving.se/jobb
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Vad är det med Turkiet som lockar så många svenskar?
Nu har du chansen att själv ta reda på svaret i vår stora Turkiettävling. Var med och tävla om en härlig vecka i Marmaris, ett av
sommarens nya resmål i Vings utbud. Allt du behöver göra är
att svara på tre enkla frågor om Turkiet och beskriva vad det
är som är så lockande med Turkiet.
Av de som svarat rätt på frågorna väljer vi ut den bästa motiveringen som belönas med
en resa för två till Marmaris i Turkiet. Resan inkluderar direktflyg tur och retur från Stockholm,
Göteborg eller Köpenhamn samt en veckas boende på ett av våra hotell i Marmaris, totalt
värde ca 15.000:-.
För att delta i tävlingen, besök Ving.se/tavlingar. Och du – vi vill ha ditt bidrag senast den 23 april.
Lycka till!

Lollo & Bernie har varit barnens
favoriter i alla år.

familjen rydells favorithotell
– sunwing resort & spa kallithea på Rhodos

2003 satte Sussie och Matias Rydell för första gången sin
fot på Sunwing Resort. Den gången besökte de Sunwing
Resort på Rhodos – utan barn. De kände direkt att de ville
återvända och ta barnen med sig. Sedan dess har det blivit
sju semestrar på Sunwing.
Text: kristofer kebbon Foto: privat samt vings bildarkiv

Engla, Emma oc

h Elliot vid po

olen.

Hallå där, familjen Rydell:
Vad är det bästa med Sunwing Resort?
Vilka olika Sunwing Resort har ni bott på?
– Vi har återvänt till Sunwing Kallithea på
Rhodos tre gånger och utöver det har vi varit
på båda Sunwing-hotellen på Mallorca,
Sunwing Cala Bona två gånger och Sunwing
Alcudia en gång. Och så nu senast i somras,
då var vi på Sunwing Makrigialos på Kreta.
Vilket av alla Sunwing Resort gillar ni mest?
– Vi måste nog säga att Sunwing Kallithea
på Rhodos är det som passat oss allra bäst
under åren som gått. Där finns ett trevligt
poolområde, det är lätt att ha med barnvagn
och bra planerat med restauranger,
minimarket, bar och underhållningen
på kvällen. Dessutom har vi lärt känna
personalen där vilket varit trevligt de år vi
återvänt. En fördel är också att flygresan är
kort och hotellet ligger nära flygplatsen.
Vad är det bästa med Sunwing?
– Det bästa med Sunwing är att allt är
samlat på ett ställe. Det finns aktiviteter,
underhållning och mat som passar alla i
familjen. Eftersom det är ett familjekoncept
så skaffar man sig lätt kontakt med andra

barnfamiljer. Sen måste Lollo & Bernie
nämnas. Dessa två maskotar har ju varit
barnens favoriter i alla år. Det skall kramas,
fotas och busas. Jag och Matias har nog aldrig
jagat något så flitigt som Lollo & Bernie.
Vad är ert knasigaste Sunwing-minne?
– Det är nog från denna sommar då hela
familjen deltog i kvällens sista poolparty
ihop med MiniLandspersonalen och andra
barn. Barnen i simkläder och vi, mamma
och pappa, överraskade med ett dopp med
kläderna på. Det blev ett glatt och galet
minne för oss.
Sen kan vi inte glömma alla middagar
under åren när barnen varit små. Man har
farit upp och ner, bytt blöjor, torkat spill,
tröstat skrikande barn, ammat barn men
ändå inte blivit utvisad från restaurangerna
eftersom alla som vistas på Sunwing är i
samma situation.
Vilket Sunwing skulle du helst vilja åka till
nästa gång?
– Drömmen vore att besöka ett Sunwing
Resort i Thailand!

Familjen Rydell
Mamma Sussie, 40 år
Pappa Matias, 40 år
Elliot, 7 år
Emma, 6 år
Engla, 5 år
Bor: Rönninge
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En dag i

Lollo & Bernies MiniLand
Barn är ett folk och de bor i ett främmande land. Men ibland åker de på
semester och då hamnar de ofta i Lollo & Bernies MiniLand på Sunwing Resort.
Har du aldrig varit där? Häng med Vings Hanna Kastås på ett studiebesök!
Text: Hanna Kastås Foto: Hanna Kastås och Joakim Borén

K

lockan är strax före elva. Det är
en tisdag i början av oktober,
semester och vi har redan hunnit med
dagens första glass och ett par dopp i
saltvattenspoolen på Sunwing Resort
& Spa i Arguineguin. Frank, fem år, som
alldeles strax ska göra sitt första besök i
MiniLand hoppar runt bland solstolarna. Han är enormt pirrig, han har längtat
efter den här dagen länge nu. Jag fångar
in honom i farten, smörjer in hans axlar
en sista gång, trycker ner solhatten över
det lockiga huvudet och vi knallar bort
mot MiniLandsbyggnaden där vi blir
mötta av fyra figurer i färgglada kläder
och peruker.

D

et är värdarna i MiniLand som dagen till ära tagit på sig sina finaste
partykläder. Det är nämligen Bernies
födelsedag och överraskningsfest står
på schemat. Gänget hälsar alla välkomna på svenska, norska och danska och
det känns väldigt tryggt och välkomnande. Skönt för hariga småbarnsmammor som jag. Först på agendan är att gå
igenom reglerna som gäller i MiniLand.
Flera av barnen som varit med tidigare
hjälper till och vrålar högt:
– INGA MAMMOR OCH PAPPOR FÅR
VARA MEEEED. MAN FÅR INTE SLÅSS.
MAN MÅSTE HA SKOR.

Och så den sista och viktigaste:
– VI LOVAR ATT HA ROOOLIGT!

Som förstås följs av massor av skratt
och fniss.

Frank & kompisarna får höra
hur Lollo & Bernie träffades.

B

arnen prickas av mot en lista och
får en knapp med sitt namn innan
alla föräldrar blir ivägsläppta för ett par
timmars efterlängtad egentid i solstolen. Frank försvinner in i kuddrummet
och ropar hejdå utan att ens titta åt mitt
håll.

D

ärinne smids strax stora planer
för hur man ska kunna överraska
Bernie. Frågan är hur man firar en björn
på bästa sätt? Jag tjuvlyssnar lite och
hör att det pratas om egna födelsedagar
och alla berättar vad de har högst på sin
önskelista. Efter en stund kommer de
fram till att de ska lura dit Bernie och ge
honom en födelsedagsbok med teckningar. Men först får de höra den fina
historien om hur Lollo & Bernie träffades. Ett äventyr som innefattar både
granskog, luftballonger och palmer. Allt
berättat på skön ”skandinaviska”, och
jag hör många skratt och ”ooooh” och
”aaaah” där inifrån.

U

nder tiden står MiniLandsvärden
Peter i husets lilla kök och ordnar
fika till barnen. Det är närmare 30 grader
varmt ute och peruken har åkt av. Han
har varit här sedan i april och berättar
att han tycker att jobbet är fantastiskt.
Förutom roliga arbetsuppgifter och
fördelen av att jobba i härligt klimat
så är det något speciellt att jobba med
människor som är på semester. De är
lyckliga, glada och mår bra.

ballongtatueringarna klara
och gänget är redo för fest!

V

i hinner inte snacka så mycket
mer innan barnen kommer
utstormandes och nu är det dags att
tillverka kronor och måla teckningar
till födelsedagsboken innan Bernie
kommer. De har nämligen ringt honom
och lurat i honom att tv:n i MiniLand
är trasig och att han måste hjälpa till att
laga den. Listigt!

S

agt och gjort – precis när boken är
klar och alla är kalasfina i kronor
och ballongtatueringar får vi höra att
Bernie är på väg! Barnen gömmer sig
fnissandes i kuddrummet och när
Bernie så äntligen kommer så hoppar
de fram och vrålar ÖVERRASKNING
så högt att Bernie ramlar omkull. Men
när han väl kommer på fötter så är han
jätteglad! Det blir kramkalas, dansskola,
födelsedagssånger på fyra språk och
firande i högt tempo!

G

lass, kex, kurragömma på lekplatsen och mängder av saft får avsluta
kalaset och Bernie tar sin fina födelsedagsbok med sig och går för att fiska
tillsammans med Lollo.

P

lötsligt är två timmar till ända och
utanför MiniLands grind väntar
hela föräldragänget. Vi tackar för idag
och lämnar MiniLandsvärdarna som får
en välbehövlig lunchpaus innan de ska
köra igång eftermiddagsaktiviteterna
med pyssel och ansiktsmålning.

Alla vill dansa med Bernie.

Ja må han leva på fyra olika
språk.

Vad är det bästa med MiniLand?
Sofia 5 år
Jag tycker att det
bästa var när vi
klädde ut oss till
indianer och fick
ha en fjäder i håret.

Signe 3 år
Det bästa är att
vara på lekplatsen
i MiniLand, leka
i sanden och att
träffa många nya
kompisar.

Frank 5 år
Att klättra högt i
klätterställningen,
dricka saft och att
dansa och kramas
med Lollo &
Bernie.

E

n stund senare sitter en svettig
men glad femåring med kalaskrona
mitt emot mig och äter en stor hamburgare. Mellan tuggorna berättar han
ivrigt för resten av familjen om de nya
kompisarna, om hur de klättrat jättehögt, att han kramade Bernie och att de
käkat massor av glass. Han är toklycklig
och när hamburgaren är uppäten tittar
han på mig med stora ögon och säger:
– Mamma, får jag vara i MiniLand i
morgon också? Snälla snälla!
Och det får han förstås. Han hinner
med både Indiandagen, Äventyrsdagen
och klädsim på Play & Splash innan
det är dags för oss att flyga hem till
Sverige igen. Och numera är det inte
lego som står högst upp på önskelistan,
utan en önskan om att Lollo & Bernie
ska komma på hans kalas – för de är ju
faktiskt kompisar nu.

MiniLand-fakta
• Finns på alla Sunwing Resort.
• Erfaren personal hjälper till att ge
barnen de bästa veckorna på året.
• Öppet hus fem dagar i veckan (gratis).
Föräldrar och barn leker tillsammans.
• Adventure Games för barn 3–7 år,
flera dagar i veckan. (Skattjakt, spökkväll, cirkusdag m.m. Kostnad 6€.)
• Övriga aktiviteter är bl.a. poängjakter
& lekar, filmvisning, sagostunder, pyssel, ansiktsmålning, MiniStars.

Läs mer på Ving.se/sunwing

Klipp, klistra och pyssla
varje dag.

Plats för bus, mys och sagoberättande.

Konstutställning à la
MiniLand.

Massa kul för de små med
mycket spring i benen.

Vings minivärld
Har du träffat Lollo & Bernie? Det är två kramgoa kompisar som
bor på Sunwing Resort. Lollo är en supersnäll giraff och Bernie är
ett riktigt busfrö till björn. På de här sidorna har de knåpat ihop
lite pyssel och skoj till alla barn. Ha det så kul!

Färglägg Lollo & Bernie
Visste
du att…

…ett stjärnfall egentligen
inte har något med stjärn
or
att göra. Det är i själva verke
t
bara stycken av sten eller
metall som faller från rym
den och bränns upp
i jordens atmosfär.

?

Gåta
Vad blir större och
större ju mer du
tar bort?
Svar: Hålet
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Finn fem fel

Bernies svans, Lollos öra, stjärnan på Bernies sko, pappa ochbarn i bakgrunden, palmblad på höger sida

Gissa staden
Här ser du några kända sevärdheter från olika städer. Hur många känner du igen?
(Svaren hittar du längst ner på sidan.)

1

2

3

4

5

6

7

Svar sevärdheter: 1) Eiffeltornet – Paris, Frankrike. 2) Frihetsgudinnan – New York, USA. 3) Colosseum – Rom, Italien. 4) Burj Khalifa – Dubai, Förenade Arabemiraten.
5) La Sagrada Familia – Barcelona, Spanien. 6) Den förbjudna staden – Peking, Kina. 7) Operahuset i Sydney – Sydney, Australien.
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Hitta orden
Vi har gömt ett antal ord bland alla bokstäver
här nedanför. Hur många hittar du?

K S A L L A D E X O
O A S H G I R A F F
L X K Y P A L M T Y
A P A T G O D I S M
X Y L O F O N N B C
Z MY G G A R S O L
O P O O L F O P L U
O X E D OW S E L R
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skäl till babymoon
i Barcelona

1. Siestan! Ta vara på den, den ger dig
en massa extra energi.
2. Det finns ett oräkneligt antal mysiga
torg att pausa på.
3. Barcelonas bartenders gör fantastisk
t
goda, alkoholfria, Virgin Mojitos.
4. Tapas är den perfekta måltiden för
gravida, man kan äta ofta och lite
åt gången. Eller ofta och mycket åt
gången om man så vill.
5. Flygtiden är kort och det är smidigt
att ta sig dit.
6. Barcelona är platt och därför perf
ekt
för cykelhyra om man blir trött av att
gå långa sträckor.
7. Stranden. Stick tårna i sanden
och ta en paus från citylivet.

B

abymoon i
arcelona

Insikten om att livet snart kommer att ta en helt ny vändning har börjat sjunka in. Du är förväntansfull samtidigt som du funderar över vad som kommer
att hända med sena middagar med kompisgänget. Med romantiska utflykter
på tu man hand. Eller med lugna, ostörda filmkvällar hemma i soffan. Om
några månader är den här, Bebisen med stort B, och ingenting kommer
längre att vara som förut. Så varför inte ge sig själv lite lugn före ”stormen”?
on
Text: Anna Trulsson Foto: anna trulsson och david johanss
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är Barcelonas signum.
Smala gränder och tapas

Basilikan är ett måste, akta lång

a köer bara.

B

livande föräldrar stöter allt oftare
på termen babymoon. Man tar
ett par dagar, eller mer, som man
bara ägnar åt sig själv och sin partner eller
sina vänner. Det är en ganska ny företeelse,
men snart pratar vi kanske om ”mammamånad” med samma självklarhet som
smekmånad, födelsedagar och Alla hjärtans dag. Och alla de där sakerna är ju väl
värda att fira. Lika bra att hoppa på trenden
redan nu, med andra ord.
En cityweekend är kanske inte det
första man tänker på i samband med gravidmage och svullna fötter. Och det är ju så
klart upp till var och en om man väljer spa
eller storstad. Men Barcelona är en plats
som har något för alla, full av gömda skatter. Man smyger runt i oändliga labyrinter
av smala grander, och just när man tror
att man aldrig kommer att hitta ut öppnar
ännu ett mysigt torg upp med lockande
erbjudanden om goda tapas. Överallt finns
möjlighet till en paus för trötta ben och
nyfikna smaklökar. Man kan sitta i timmar
och sörpla gazpacho medan Barcelonas
parad av alla sorters människor flyter förbi.
Sedan är det bara att bege sig till sitt svala

Gaudís park bjuder på magnikfik utsikt.

Se mer med mindre

Strand och stad, en oslagbar kombination.

Ta en glasspaus under palme

hotellrum för en tupplur under dagens
varmaste timmar. Ah, siestan, en gudagåva
till alla blivande mammor!
Till ljudet av en avlägsen gatumusiker
kan du sedan avnjuta middagen på exempelvis Placa dels Traginers, ett romantiskt
litet torg kantat av mysiga restauranger i
hjärtat av den medeltida stadsdelen Barri
Gotic.
Cykel är det ultimata sättet att med
minsta möjliga ansträngning se mesta
möjliga av Barcelona. Det är en relativt
platt stad med många cykelbanor, så hyr
en hoj med mjuk sadel och kryssa mellan
de sevärdheter och stadsdelar du har valt
ut. Glid förbi turiststråket La Rambla utan
att lägga alltför mycket tid där. En bra
introduktion till staden och en fantastisk
plats för att studera människor, men inget
att dröja sig kvar vid om man inte vill betala
dubbla priset för en kaffe.
Bege dig upp mot Park Güell om du vill
utmana dig själv med en rejäl uppförsbacke. Gaudís fantasifulla park är väl värd
mödan. På vägen dit kan du stanna till
vid den världsberömda basilikan Sagrada

ansträngning, hyr

en hoj!

rna i Park Güell.

Família. Zick-zacka dig sedan genom de
smala gränderna i den småstadsliknande
stadsdelen Gràcia och pausa på valfritt
torg. Placa del Sol och Placa de la Virreina
är givna favoriter.
Inget barcelonabesök är komplett
utan en dag på stranden. Varva salta bad
med gudomlig fisk- och skaldjurslunch
i Port Olimpic eller La Barceloneta. Här
står pimientos del padron, mejillones och
chipirones på tapasmenyn. Inte alltid lätt
att veta vad man beställer, men med ett
leende och en smygtitt på bordet bredvid
kommer man långt.
Efter en långhelg där du i lagom tempo
har upptäckt en ny stad kan du känna dig
tillfreds på planet hem. Nu har du äventyr
både framför och bakom dig. Har du
dessutom fått med en del av Barcelonas
avslappnade livsnjutarmentalitet i bagaget
känner du dig förhoppningsvis helt lugn
och harmonisk inför det som komma skall.
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fånga florens på en dag
Knasigt god glass, Dante, Galileo Galilei, tjusiga damer, arkitektur,
det italienska köket, vinerna, konsten, kyrkorna, söta små gatstumpar, vardagliga vanor, små butiker, kaffe... Listan på saker att
se och göra i Florens är lång och för att lära känna det ”riktiga”
Florens så behövs säkerligen flera år. Mitt försök att göra det på
en dag känns därmed ganska fåfängt. Men va fasen! Om du inte
har mer tid så har du inte. Tillsammans med florentinaren och
vägvisaren Cristiano Bassi går jag på en dagsstrapats för att få så
många glimtar som möjligt av den florentinska själen. Följ med!
Text: linda-maria davidsson Foto: daniel gamba

Stopp 8

Stopp 7
Cucciolo Bar Pasticceria – munkdejt

Varje dag prick klockan 16.00 börjar
färska munkar rulla genom rör i
bageriets tak. De trillar ner i en stege
och landar rakt i en hög med socker
mitt framför näsan på dig, och du kan
köpa en färsk för bara 10 kronor.

Festival del Gelato – smakar det så kostar det

duomo

8

6

Där ligger den, i stora högar, färgglad,
glättig och mycket frestande. Florens
godaste glass. Dyrast är den också, 80
kronor för två kulor men ska du någon
gång lägga så mycket pengar på glass
så gör det här.

ARNO

9

Stopp 9
Ponte Vecchio – den gamla bron

museo
galileo

Stopp 6
Vid Dantes hus – hål i väggen

I skymningen, precis som man ska,
kommer vi till sist till den välkända
gamla bron från 1300-talet. Stadens
lampor glimmar mystiskt skumt,
solnedgången är nästan skrattretande
romantisk och ja det här är den mest
plåtade utsikten, säger Cristiano. Jag
förstår varför, Florens visar nämligen
upp sin allra mest flirtiga kvällsskrud
och var jag inte förförd redan innan så
faller jag pladask nu. Ti amo Firenze –
Jag älskar dig, Florens.
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Dante, alltså en – av – västvärldens –
största – författare – Dante. Vi svänger
förbi och tittar på hans tegelhus.
Kyrkan där han gifte sig ligger längre
ner på samma gata, vägg-i-vägg med
Florens minsta restaurang som är ett
hål i väggen. Här sitter du på små pallar
utanför och dricker ditt vin och äter
din mat.

Stopp 2

Stopp 3

Il Lampredottaio – smak av Florens

Vid Piazza Dei Ciompi – fina fynd

Vi kikar förbi en permanent antik- och
loppmarknad. Bokståndet utanför ser
oemotståndligt gulligt ut med tygtak,
boklådor och vinröda bokryggar med
snirkligt gyllene titlar om Florens och
Michelangelo.

Ute på gatan slår det sirliga septemberljuset emot oss. Det blåser men
luften är varm och strumpbyxorna
som åkt på till klänningen visar sig
vara helt onödiga. Vi stannar vid
Piazza Borgo La Croce. I den lilla
matkiosken ”Il Lampredottaio” kan
du avnjuta en ”lampredotto” som är
en av kossans fyra magar, serverad
som gryta eller i bröd. En florentinsk
klassiker och mycket gott säger de
som gillar kött.

2

3

Plaza
Beccaria

1

casa
buonerrot

5

Stopp 1
Esselunga del Gignoro – vardagsmat

4

museo
home

Stopp 4
Ristorante Il Franscescano – lunch

Stopp 5
Santa Croce – smäktande och andligt

Trots att det är hur högt som helst
i tak så är ljudet inne i Santa Croce
mjukt och lågmält. Kyrkan är från
1294 och här ligger Galileo Galilei och
Michelangelo begravda. Liten är vad
du känner dig. Hur är det möjligt att
bygga en sådan magnifik byggnad och
måla sådana enorma insugande tavlor
som finns här?

Alltså lunch i Florens! Förrätt coccoli
(friterat bröd) doppas i stracchinoost (smakrik mjukost). En enkel men
åh så ljuvlig tomatpasta toppad med
parmesan, husets röda och en liten
espresso för matsmältningen. Aaah!
Ett tips är att äta där italienarna äter.
Fråga någon på gatan. Risken är annars
stor att du får betala turistdyrt och
äta… inte så gott.

Vägen till Florens hjärta går genom
matbutiken såklart. Här tjattras det
med höga röster mellan långa rader
med färsk fisk, vardagsvin för 14 kr/
litern och delikatesser, oj oj oj! Det
är samma utbud som hemma men
det är mer av allt, ser godare ut och är
billigare. Damerna som handlar har
välfönade frisyrer, knalliga ögonskuggor och är finklädda med kjol, blus
och klack. Herrarna är lika tjusiga de
och ser ut som om de klivit direkt ut
ur en maffia-film.
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ving i storstastnlika bra på city-

å att vi är min
Vi på Ving älskar storstäder och vi vågar påst
Precis som alltid är vi mycket noga
och weekendresor som på sol- och badresor.
”våra”. De är bekväma och har bra
med vilka hotell vi väljer att presentera som
ska ha en trygg och skön
lägen. Vårt fokus ligger på att du som resenär
Hos oss köper du inte
reseupplevelse både i luften och när du landat.
får du på köpet.
bara en resa, du köper en semester. Servicen
Text: Linda-Maria Davidsson Foto: Vings

bildarkiv

Nyhet!
Toppenhotell för familjen
Med rum för två vuxna och två barn
Citadines Bastille Marais Pari, Paris
Splendom Suites, Barcelona

Nu kan du jämföra priser på våra största cityresmål
på ett mycket lättare sätt än tidigare. Du väljer bara de
datum du vill resa, och vips så får du upp olika resealternativ och kan enkelt se vilka storstadsresor som är billigast
under den period du har valt.
Lågpriskalendern hittar du på Ving.se/city

Citadines Berlin Kurfürstendamm, Berlin
Citadines Prestige South Kensington, London
Wellington, New York
Läs mer om hotellen eller hitta
fler alternativ på Ving.se

MOMO

Fyra nyanser av mat
Nyckeln till den berlinska själen
I Berlin händer det grejer hela tiden, med galna event, utställningar, klubbar och restaurangupplevelser du inte ens visste
att du kunde få. Som turist kan det dock vara svårt att hitta
rätt bland sauerkrauts och currywurst, om du inte anlitar
Berlinagenten vill säga. Berlinagenten drivs av en svensk
trendspottare som heter Henrik Tidefjärd. Och han kan ge
dig nyckeln till det riktiga och hett pulserande Berlin bakom
hemliga dörrar, på gömda gårdar och i folks lägenheter. På ett
gourmetrally till exempel, äter du för- varm- och efterrätt på
olika innerestauranger. Under hela tiden berättas Berlinhistorier om de ställen ni rör er på.
Är du mer intresserad av nattliv så finns nattklubbsturer som slutar framåt småtimmarna. Eller varför inte susa
fram i en lyxig limousin och upptäcka stan bakom speglade
fönsterglas? Det mesta är möjligt och mer info hittar du på
berlinagenten.com
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MOMO Gillar du trendig couscous? Då ska du absolut boka
bord hos denna nordafrikansk-marockanska restaurang.
Finns både i London, Paris, Dubai och Beirut.
momoresto.com
BOBBY VAN´S STEAKHOUSE Sugen på riktigt gott
kött och matchande vin? Flyg till New York och gå till Bobby
Van´s. Där hittar du det bästa, enligt Gourmet Magazine och
tusentals återkommande gäster.
bobbyvans.com
TULLIO Åh, det toscanska köket… på Tullio i Rom kan du
njuta av det goda. Eller vad sägs om en fet Fiorentina, alltså
en T-bone-stek? Eller tunt skuren carpaccio som knappt
känns på gaffeln, men fyller hela munnen? Mums!
tullioristorante.it
SYLVIAS SOUL FOOD Gör som Nelson Mandela, Magic
Johnson och Bill Clinton. Smaka på den amerikanska södern
hos Sylvias Soul Food i Harlem. Black eyed peas, hushpuppies och okra är några av rätterna som står på menyn.
sylviassoulfood.com

3 historier 3 hotell
Berlin Ellington Hotel 4
Ellington, musiklegendernas hotell
Bakom de kulturmärkta 185 meter långa fasaderna hittar du
Ellington Hotel med sin restaurang ”Duke”. Innandömet är idag
modernt och designat, men namnvalet på hotellet och dess
restaurang är ingen slump. Här har musiken böljat mellan väggarna sedan tidigt 30-tal. Då var hotellet Berlins mest populära
danspalats med namnet ”Femina”. 1949 bytte klubben stil och
blev istället ”Badewanne”, Berlins viktigaste jazzklubb där
bland andra legender som Louis Armastrong, Ella Fitzgerald
och Duke Ellington lät sina toner ljuda. Med 70-talet tog discon
över och samma decennium öppnade man New Wave klubben
”Dschungel”, Berlins motsvarighet till New Yorks ”Studio 54”,
och det blev helt klart hetaste stället att hänga på. Det tyckte
även David Bowie, Lou Reed, Mick Jagger och Frank Zappa, som
passade på att svänga förbi när de var i stan. I början av 90-talet i
samband med Berlin-murens fall så stängdes den sista klubben.
Lite otippat kanske, har det även funnits en bank i huset och det
gamla bankvalvet finns kvar. Där har hotellet idag sin vinkällare
som du också kan boka för en privat middag.

new york Aloft Harlem 3
Harlem – Manhattans ”nya” stadsdel
New York, eller rättare sagt Manhattan är väl känt för flera av sina
olika stadsdelar, som exempelvis, China Town, Little Italy, Meatpacking District, Greenwich Village, Ground Zero, SoHo och
även Harlem. Medan de flesta av de olika delarna skyltat med
charmiga egenheter har Harlem mest varit känd för sina stora
problem med brottslighet och fattigdom. Men nu är det inte så
längre. Tack vare stora samhällsinsatser och ombyggnationer
under de senaste 10-15 åren är Harlem trendigt och plötsligt vill
New Yorks alla skådisar bo här. Musikkulturen har alltid varit
stor i Harlem och här ligger idag några av New Yorks populäraste
jazzklubbar, precis som legendariska Apollo Theater. Krogar,
restauranger och en massa skojiga butiker poppar upp. Ja till och
med ett H&M.
Med Ving bor du på Aloft Harlem Hotel, ett modernt designat
hotell med avslappnad atmosfär som erbjuder det senaste inom
teknologin, inte minst gratis WiFi på rummen. Harlem är som en
ny stad i staden och passar kanske bäst för dig som besöker N.Y
för andra eller tredje gången.

london St James´s Hotel and Club 5
En gentlemans andra hem
St James´s Hotel And Club i London är ett tjusigt hotell med fem
stjärnor och riktigt snofsiga anor. 1857 startade aristokraterna
Earl Granville och Marchese d’Azeglio ”St James Club” i huset.
Den blev snabbt mycket poppis och kunde stoltsera med medlemmar som Lord Randolph Churchill och Baron Ferdinand
de Rothschild. Klubben blev som ett andra hem för invalda
medlemmar där man kunde slappna av i vänners lag, äta en bit
god mat och diskutera automobiler, konst, litteratur eller kanske
politik. En kort period under andra världskriget bodde ingen
mindre än James Bonds skapare ”Ian Fleming” på St James. Och
kanske är det inte helt omöjligt att inspirationen till den kände
spionkaraktärens namn kommer från just ” St James Street” och
”Bond Street” som ligger i närheten. St James besöks även idag
av celebriteter. Keith Richards, Dita Von Teese, Alice Cooper,
Elle Macpherson och Damian Lewis är bara några exempel på
gäster som pustat ut i den speciellt eleganta atmosfär som du
bara hittar på ett ställe som St James´s Hotel and Club.
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Årsreseförsäkring
- res tryggt och säkert året runt

Nu kan du köpa Europeiskas nya Årsreseförsäkring, som är utformad för
att inte bara skydda dig – utan även din upplevelse. Försäkringen gäller i
ett år, för obegränsat antal resor utomlands till ett fast pris.
Årsreseförsäkringen täcker hålen i din hemförsäkring. Om du exempelvis
blir sjuk eller barnen får öroninflammation i omgångar får ni en ny resa
eller delar av en ny resa. Och om det blir badförbud på grund av hajvarning
så får ni en fast ersättning per dag.
Köp din Årsreseförsäkring när du köper din resa hos Ving

Snart blir vi

ERV. Läs mer på europeiska.se.

Vi försäkrar din resa

råd&tips

7
snabba fototips
för skönare
semesterminnen

Du vet känslan. Besvikelsen
över att semesterbilderna inte
alls stämmer överens med
de härliga minnen och soliga
strandbilder du fortfarande har
kvar på näthinnan. Men misströsta icke, det finns knep som
gör dig till en bättre fotograf.

1. Gyllene snittet

1

2

Det är lockande att lägga motivet mitt i
bilden, men för att få en mer spännande
bild är det bättre att använda sig av det s.k.
”gyllene snittet”, alltså att använda sig mer
av sidorna eller hörnen.
A

B

G

C

D

F

2. porträtt
Se till att skärpan hamnar på ögonen i
första hand. Gå nära och försök ha bakgrunden så lugn som möjligt för att lyfta
fram den som ska porträtteras.

3 4

3. Skärpedjup
Om du inte vill lägga pengar på att köpa ett
makroobjektiv till din systemkamera kan
du köpa ett s.k. närbildsfilter till objektivet,
för att få skärpedjup i bilderna. Det framhäver motivet och gör en bild renare.
4. byt Perspektiv
Låt kroppen jobba och experimentera med
t.ex. grodperspektivet. Detta är särskilt
lämpligt om du har barn. Följ dem på deras
nivå.
5. Tänk på ljuset
Det mjukaste och ofta mest spännande
ljuset infinner sig tidiga morgnar och innan
solnedgång. Tänk också på hur solen hamnar i din bild. Vill du ha motljus eller låta
ditt motiv belysas av solen.
6. Gå nära – fånga detaljerna
Använd benen före zoomfunktionen. Hitta
spännande detaljer som kan förstärka
känslan från din semester.

5 6

7. Ta många bilder
Gör som proffsen och ta MÅNGA bilder för
att få den där perfekta bilden!
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En
dörr
till en annan värld
Du ser dem överallt, dörrarna. De kan ha
olika färg, form och funktion men en sak
har de gemensamt: de väcker nyfikenhet.
Vad finns där bakom, på andra sidan? Av
alla dörrar i hela världen har vi valt ut fem
stycken som väckt vår nyfikenhet. Vi vet
inte vad som finns bakom dem, men vill du
undersöka saken så hjälper vi dig gärna dit.
text: Kristofer Kebbon

foto: David johansson

kuba • havanna

mexiko • izamal

foto: mats högberg

foto: joakim Borén

cypern • ayia napa

kenya • mombasa

foto: mats högberg

foto: joakim Borén

gran canaria • las palmas

Aktiv
semester
Vilken blir din
semesterfavorit?
Vårens träningsnyheter
lanseras i mars 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 nya www.sats.se

en smakupplevelse:

delikatesser
från hela världen.
Det finns ingen mer uppriktig kärlek än kärleken till mat. Genom alla tider har
författare, skalder och sångare lovsjungit mat och matlagning i alla dess former. Men
det är detaljerna man minns. De där läckerheterna, smakerna och dofterna som tillför
det lilla extra. Russinen i kakan. För maten må vara den livslånga kärleken, men det är
delikatesserna som är den hastigt uppflammande förälskelsen.
Text: Kristofer Kebbon Foto: Patrik Marklund & Vings bildarkiv

4:Italien:
prosciutto

2:grekland:
oliver & olivolja

3: Kanarieöarna:
ron miel

1: turkiet: kryddor

5: Turkiet:
baklava

v

art du än reser i världen finns fantastiska delikatesser
att upptäcka. Vissa är exotiska och helt okända för oss
svenskar. Andra är välkända och vanligt förekommande
även i Sverige – men så mycket mer välsmakande i sitt hemland.
Här är några tips.

1:Turkiet:
kryddor

När du varit på semester
i Turkiet vill du förstås att
känslan, och dofterna, ska
sitta kvar länge. Ett bra
sätt att förlänga semesterkänslan är att köpa med dig
några av de typiskt orientaliska kryddorna hem.
Börja till exempel med att
köpa spiskummin, sumak,
zatar och mynta. Sen kan
du överraska dina vänner
med en underbar osmansk
gryta, eller kanske köfte på
lammfärs, ursprunget till
våra köttbullar.

2:Grekland:
oliver & olivolja

Finns det någon delikatess
som är mer förknippad
med Grekland än oliven?
Både oliverna och olivoljan
smakar förstås bäst här, på
hemmaplan.

3:Kanarieöarna:
ron miel

Vill du få med dig något
speciellt från Kanarieöarna
rekommenderas en flaska
honungsrom, Ron Miel.
Den bärnstensfärgade söta
drycken avnjuts lämpligen
som likör efter maten.

4:Italien:
prosciutto

Prosciutto, lufttorkad skinka, kallas ofta för parmaskinka här i Sverige. Men
även om prosciutto di
Parma är den mest kända
sorten finns det fler, som
till exempel prosciutto di
San Daniele.

5:Turkiet:
baklava

Gillar du söta bakverk har
du säkert redan fastnat
för baklava. Och varför
inte köpa med dig lite
färdigbakad baklava hem?
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aktuellt hos Ving
Familjelyx i Grekland

Disneyland
20 år

Ocean Beach Club, det nya ”hotellet i hotellet”
på Sunwing Resort & Spa Makrigialos, Kreta,
blev en jättesuccé när det öppnade sommaren
2011. Vilket också innebar att det snabbt blev
fullbokat. Till sommaren 2012 växer O.B.C.
och blir ännu större, för vi vill ju att fler ska
få chansen att upptäcka denna pärla.

o.b.C

lithea, Rhodos, renoveras TritonPå Sunwing Resort & Spa Kal
n 2012 kan du bo i nya, fräscha och
byggnaden under vintern. Så till sommare
t poolaccess.
direk
med
moderna lägenheter, många av dem

Showtime
på Sunwing
Resort

Det vankas födelsdagsfest på
Disneyland®Paris. I år firar
nämligen nöjesparken sitt
20-årsjubileum med stor fest
hela sommaren. I skrivande
stund är inte några detaljer
officiella, men räkna med att
det blir ett kalas som heter duga...

nytt!

Lollo & Bernie-

Du som någon gång bott på Sunwing
Resort vet att det bjuds på högklassiga
shower fem kvällar i veckan. I år har
våra duktiga showteam repat in två
sprillans nya shower som lär glädja
många semesterfirare i sommar. Den
ena är en hyllning till rockmusiken
med klassiska rockfavoriter i en härlig
kavalkad. Den andra bjuder på film- och
tv-favoriter genom tiderna. Musik från
Dirty Dancing, Top Gun och smäktande
filmballader utlovas. Och kanske dyker
just din favoritlåt upp när det är dags
för barnprogramsnostalgi.
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aktuellt hos Ving

Spa Together
Att gå på spa är underbart, men delad glädje är som bekant också dubbel glädje.
Så varför inte göra spabehandlingen till ett sätt att umgås? Det är tanken bakom
konceptet ”Spa Together” som denna vinter har lanserats på flera av våra Sunwing
Resort. Ett unikt tillfälle att tillsammans med sin älskade, sin kompis eller sitt barn
njuta av härliga behandlingar i våra spaavdelningar. Till sommaren 2012 kommer konceptet att implementeras på ännu fler Sunwing Resorts.

All Golf Included
Med den låga dollarkursen har golfresor västerut blivit den stora
trenden i vinter, och en av Vings nyheter är golfresor till Mexiko.
Här bor du på Gran Bahia Principe vid en av världens bästa stränder
i Tulum. Du spelar på Riviera Maya Golf Club, en härlig anläggning med
36 hål, designad av Robert Trent Jr. Och bäst av allt – allt är inkluderat:
mat, dryck och greenfee. Läs mer på Ving.se/golfresor.

Flygluffa i USA
Drömmer du om att se flera sidor av USA på kort
tid? Då ska du titta närmare på Vings nylanserade flygluffning i USA. På de två skräddarsydda
rundresorna färdas du med flyg till små privata
flygplatser mellan några av de mest fantastiska
platserna på den amerikanska kontinenten. Ingen
incheckning, inga köer. Du blir upphämtad med
buss och därefter påbörjas guidade turer medan
bagaget forslas direkt till hotellen.

Välj mellan en rundresa i Östra USA:
New York, Niagarafallen, Toronto, Amish country
i Pennsylvania, Harrisburg, Washington.
eller västra USA: Monterey med valskådning,
Carmel, San Francisco, Alcatraz, vindistrikten,
Grand Canyon, nationalparken Yosemite, Las
Vegas.

Läs mer på Ving.se/usa.
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Peking över helgen?
Förra året lanserade Ving veckoresor till Peking och nu kommer en
glad nyhet för dig som har ett lite mer pressat schema: långweekend
i Peking! Här har du chansen uppleva Kinesiska muren, promenera
på Himmelska fridens torg, åka cykelrickshaw genom hutongerna
och – inte minst – handla julklappar till bråkdelen av priserna i Sverige.
Och allt på en långweekend, torsdag-måndag! Läs mer på
Ving.se/peking.
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Det bästa
av två världar
Ibland är det svårt att välja. Vem minns inte den klassiska sketchen
där Gösta Ekman drabbas av en oöverstiglig beslutsångest när han
ska välja mellan Aftonbladet och Expressen? Och om det är så svårt
att välja kvällstidning, hur svårt är det då inte att välja semester
resmål? Sri Lanka eller Maldiverna? En vecka vid Röda havet eller
en kryssning på Nilen? Lösningen stavas k-o-m-b-i-n-a-t-i-o-n.
Här listar vi fem av våra mest populära kombinationsresor.
Text: Kristofer Kebbon Foto: Vings bildarkiv
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kombinationsresor

&

&

&

&

New York
Florida

Nilenkryssning
Makadi Bay

Skiathos
Skopelos

Playa del Carmen Singapore
Bali
Tulum

Ett land, två
drömresor.

Sol, bad och historiens vingslag.

Mamma Mia
på riktigt.

Stränder och
sevärdheter.

Två sidor
av Asien.

Tänk dig en resa till New
York. OCH Florida. En
bättre kombination är
svår att hitta. New York är
staden man bara måste
besöka någon gång i livet.
Staden där allt händer, hela
tiden. Och om New York
har tempot och trenderna,
har Florida solen och
stränderna. Här är klimatet
en dröm och stränderna
milslånga, vita och palm
klädda. I Florida finns också
det glamourösa nöjeslivet,
över 800 golfbanor och
shopping som slår det
mesta. Kort sagt: läge att
slå två feta flugor i en smäll.

På många sätt är Nilen
kryssningen den optimala
paketresan. Du reser på
ett bekvämt flytande
hotell och har tillgång
till flera av världens mest
hänförande sevärd
heter. Allt är inkluderat
– resa, husrum, måltider,
underhållning ombord,
inträde till fantastiska
sevärdheter, kunniga
guider. Men när du ändå
är i Egypten vill du kanske
hinna snorkla i Röda havet
också. Så varför inte kom
binera med en veckas sol
och bad i Makadi Bay?

Alla som har sett filmen
Mamma Mia har väl känt
det där suget efter att åka
till en grekisk ö. Längtan
efter att få uppleva de där
genuina grekiska miljö
erna i verkliga livet. Men
i stället för att åka till en
grekisk ö, varför inte åka
till den grekiska ön?
Besöka just de där
magiska Mamma Miamiljöerna? En liten detalj
bara: filmen är faktiskt inte
inspelad på en ö, utan två:
Skiathos och Skopelos.
Det är dock inga problem,
med en kombinationsresa
klämmer du båda på två
oförglömliga veckor.

För ett tiotal år sedan var
Playa del Carmen bara en
mexikansk liten by, med
några få hotell vid en ma
kalöst vacker strand. Trots
att byn har växt till en av
Yucatanhalvöns största
turistorter har man
lyckats behålla charmen.
Några mil söder om Playa
del Carmen ligger Tulum,
med en strand som DN
nyligen utsåg till världens
bästa. Men mest känt är
nog Tulum för de spek
takulära mayaruinerna.
Och korallrevet som är
ett av världens längsta. En
kombination av dessa två
resmål gör ingen besviken.

Singapore är en riktig
smältdegel där du möter
en blandning av kinesisk,
malajisk och västerländsk
kultur. Maten är i toppklass
och gillar du att shoppa
har du kommit rätt – här
går det att hitta i stort sett
allt. När du tröttnat på
storstadslivet kan du med
fördel åka vidare till Bali.
På Indiska oceanens mest
exotiska och färgstarka
ö finns det mesta du kan
önska dig – stränder, lyxho
tell, barer, dykning, forsrän
ning, heliga vulkaner och
över 20 000 tempel. Men
framför allt en storslagen
natur du sent ska glömma.

Period: Maj–september.
Prisexempel: 6.200:-/pers.
1 v på Villa Nina + 1 v på Dionysos.
Från Arlanda 20/5 2012.

Period: November –mars.
Prisexempel: 13.075:-/pers.
1 v på Real Playa del Carmen +
1 v på Cabañas Los Lirios.
Från Arlanda 15/3 2012.

Period: Året runt
Prisexempel: 15.995:-/pers.
Fr Arlanda 3/3 med KLM till Bali.
2 ntr på Rendezvous, Singapore +
10 ntr på Mercure Sanur, Bali.

Period: Året runt
Prisexempel: 11.595:-/pers
Från Arlanda 15/5 med British
Airways. 7 ntr på Hotel Dorchester, Miami + 3 ntr på Wellington
Hotel, New York.

Period: Året runt
Prisexempel: 11.950:-/pers
1 vecka Nilenkryssning med
helpension + 1 vecka på
Makadi Palace med All Inclusive.
Från Arlanda 13/8 2012.

För att boka en kombinationsresa kontaktar du Ving på telefon 0771-995 995, våra butiker eller din lokala resebyrå. Begränsat antal platser.

+

+

+

+

+
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Vings resmålsexpert Barbro Holmberg återvänder till en gammal favorit:

Tillbaka till Kos

”Welcome on board this flight OA 738 with Olimpic Air to Kos…”

En längtan till den grekiska övärlden infinner sig omedelbart och jag tänker tillbaka på förra gången jag besökte Kos, för ungefär åtta år sedan. Ska det vara sig
likt eller har det verkligen skett några förändringar?

Text: Barbro Holmberg Foto: Vings bildarkiv illustration: sara kebbon

Redan på väg till hotellet kan Monika Galouzi bekräfta att det skett
en hel del de senaste åren. Monika är svensk men har nästan blivit
grekinna efter mer än 25 år i landet.
– Kos har fått ett nytt ansikte! Staden har gjorts promenadvänlig
med nya trottoarer och enkelriktade gator, man har byggt cykelba
nor längs hela hotellområdet och förbi själva Kos stad. Fula skyltar
har rensats bort och man har byggt en ny fin marina. Utbudet av
bra restauranger har ökat och man satsar verkligen på att få hit
barnfamiljer.

trädgård där det råder en skön och lugn atmosfär, trots att vi befin
ner oss mitt i den gamla delen av Kos stad. Det är bara personalen
på restaurang Petrinos som stressar. De har fullt upp med att bära
fram ett otal tallrikar med lokala specialiteter som Saganaki, Feta
me sousami ke meli, Piperies gemistes, Spetsofai, Keftedakia och
Borekaki Melitsana. Just när man tror att de sista faten burits ut
kommer det Psita diafora kreata – nygrillat kött… En dryg timme
senare, proppmätta och trötta, ger vi oss av mot hotellet. Jag som
nar nästan innan jag nuddar kudden.

Hotellet vi checkar in på känns modernt och fräscht. Ett flertal ho
tell erbjuder numera All Inclusive eftersom framför allt barnfamil
jerna gärna vill ha det. Även om buffén ser lockande ut ger vi oss ut
för att prova på det lokala utbudet. Vi slår oss ner i restaurangens

Besök på vingård
Solen skiner in genom gardinglipan och trots att vi kommit en bit
in i september är det riktigt varmt och skönt. Bussen tar oss ut på
landsbygden, genom små byar, förbi härliga stränder och vi passar
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Det är bara personalen
på restaurang Petrinos
som stressar. De har fullt
upp med att bära fram ett
otal tallrikar med lokala
specialiteter som
Saganaki, Feta me sousami
ke meli, Piperies gemistes,
Spetsofai, Keftedakia och
Borekaki Melitsana.

kos stad

kos stad, kos aktis 4+

kos

på att göra flera stopp. Framåt eftermidda
gen besöker vi vingården Hatziemmanouol
som funnits i samma familj sedan 1929,
men det är bara i drygt fem år man kunnat
besöka gården. Ägaren i tredje generatio
nen, Vasilis Hatziemanoil, visar oss runt
och berättar hur framställningen går till.
Det finns även en liten butik där man både
kan prova och köpa med sig av de pris
belönta vinerna med samma namn som
ägaren själv.
När det börjar skymma tar vi plats vid ett
de små borden nere vid vattnet på Taverna
Nestoras. Ikväll är det dags att prova på
mat från havet. Många smårätter senare
bärs den helgrillade fisken stolt in av kock
en, men det blir ändå bläckfisken som blir
min favorit.

Kalymnos

Nästan hela Grekland är historisk mark och
Kos är inget undantag. Det är ingen slump
att man, veckan vi är där, håller en läkar
kongress med framstående läkare från hela
världen på ön. Det var här läkekonstens
fader, Hippokrates, föddes och i Asklepion,
vars ruiner finns kvar att besöka, låg hans
medicinska center runt 400 f.Kr. Även om
det finns en del sevärdheter så är det solen
och stränderna som lockar hit de flesta
turisterna. I utkanten av Kos stad breder
Lambi beach ut sig med sin fina, ljusa sand.
Annars finns många stränder runt ön dit
det är populärt att ta sig med moped eller
hyrbil.
Efter en hotellrunda känner jag mig över
tygad, det har hänt mycket på Kos sen sist.
Särskilt på hotellfronten. Idag finns många

fina familjehotell med stora poolområden,
rymliga rum och All Inclusive. Man hittar
även riktigt snygga designhotell som passar
även de mest kräsna. Det känns som helt
rätt läge för en ”nylansering” av Kos.
Båtluffarkänsla på
Kalymnos och Telendos
För den som vill återuppleva ungdomens
båtluffarkänsla med det mer småskaliga
och genuint grekiska rekommenderas
Kalymnos eller Telendos.
När båten ankommer Pothia, Kalymnos
största stad, möts man av en rad tavernor
och kafenions direkt i hamnen. Här ser
man de äldre männen sitta och prata om
livets väsentligheter. Fortfarande några
med stympade ben som följd av många års
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telendos

kalymnos

arbete som svampdykare. På ön kan man fortfarande köpa äkta
tvättsvampar, fiskade i det egeiska havet av det fåtal svampfiskare
som fortfarande har det som yrke. Annat var det under 1800-talet
och då så gott som varenda man från Kalymnos var svampfiskare
och tog upp största delen av världsproduktionen från Medelhavets
botten.
I byn Massouri på öns västra sida är det lugnt. Längs huvudgatan
ligger de små grekiska familjehotellen sida vid sida med någon
butik, taverna och kafé. Turisterna tillbringar dagarna på stranden
och kvällarna på någon av tavernorna. Om man inte kommit för
att klättra. Vår och höst är det nästan trångt på klippväggarna då
klättrare från hela världen kommer hit för att upptäcka några av de
54 vings värld nr 1/2012

kalymnos

mer än 1500 klättringslederna med namn som Archi, Black Snake
och Belgium Chocolate.
Om man vill fly allt som heter stress så kan man bege sig till Mas
souris grannby Mirties. Därifrån kan man ta båten över till den lilla
ön Telendos. Båtturen tar bara fem minuter och även om ön bara
har 50-talet bofasta så finns flera familjehotell och en handfull
tavernor som serverar underbar mat, direkt vid vattnet. Varför inte
ta med vandringskängorna eller mask och snorkel och upptäcka ön
till fots eller under ytan?

Vings Kos, Kalymnos och Telendos

Kos

Kalymnos

Telendos

Den populära grekiska ön Kos ligger i
Egeiska havet, nära det turkiska fastland
et. Det är en behändig liten ö, bara 54 km
lång och 11 km bred. Här har ett 40 år långt
italienskt styre bland annat resulterat i en
mängd vackra parker, blomsterplanterin
gar och allékantade gator. Fina stränder
finns runt hela ön, många av dem lång
grunda med sandbotten.

Kalymnos är en av Greklands billigaste
öar. Ön är kanske mest känt för sina
svampdykare, en gammal tradition som
än i dag upprätthålls av en grupp öbor.
De branta klippväggarna är också mycket
populära bland klättrare. Annars är det
den avslappnade stämningen, solen och
stränderna som lockar på Kalymnos. Ving
erbjuder två olika resmål, bägge på öns
västra sida.

Den lilla vulkaniska klippön Telendos är
en av Tolvöarna, och Vings absolut lugn
aste och minsta ö. Här njuter du av still
heten och naturen, för här finns varken
trafik eller diskotek. Ön ligger 10 minuter
med båt från Kalymnos. Telendos har
ingen biltrafik eller asfalterade vägar, men
många fina stigar för vandringar. Och fina
badvikar med helt kristallklart vatten med
bra snorkling.

Hotelltips!
Reser du med barn till Kos rekommenderas vårt SunGarden-hotell Kipriotis.
Bra läge nära stranden och med All Inclusive inkluderat i priset. Vi har även flera
barnvänliga SunFamily-hotell:
Peridis Family Resort, Mikri Poli
Kos och Mitsis Family Village, de två
sistnämnda med All Inclusive.

Båtluffa
Kos är en bra utgångspunkt för dig som
vill båtluffa i den grekiska övärlden.
Härifrån finns många båtförbindelser,
dels mellan de grekiska öarna men även
till Bodrum i Turkiet.

Prisexempel: 6.325:-/ person inkl All Inclusive på SunGarden
Kipriotis 4, med avresa 18 maj från Arlanda.

Prisnivå: På Kalymnos och Telendos är prisnivån låg, med svenska
mått mätt. På Kos är prisnivån närmare den svenska.

Ving flyger från: Stockholm, Göteborg och Köpenhamn.
Flygtid: Cirka 3,5 timmar.
Tid: Svensk, +1 timme.
Språk: Grekiska.
Valuta: Euro (EUR).
säsong: Maj–September.
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Läs mer på Ving.se/Grekland
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McBride

SKA NI UT OCH RESA?

Tas minst

Tänk på att skydda dig och familjen mot hepatit A och B
Hepatit A och B är allvarliga leverinfektioner som förekommer i stora delar av världen. Hepatit A-virus
kan finnas i förorenat vatten och i rå eller felaktigt tillagad mat. Hepatit B däremot smittar via blod
och andra kroppsvätskor. Därför kan lokal akutsjukvård, orena nålar (sprutor, piercing, tatuering) och
sexuella kontakter utgöra en risk.1) Vaccination med Twinrix ger skydd mot både hepatit A och B.
Vill du veta mer kontakta din vaccinations- eller vårdcentral eller titta in på Twinrix.se

Informationen är förhandsgranskad och godkänd.
Ref: 1) www.who.int
För fullständig information om varningsföreskrifter och begränsningar se www.fass.se
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veckor
innan resa!

roomservice
Hotellens Topp 10
Vilka är bättre lämpade att utse de bästa hotellen än
gästerna själva? Här är våra tio bästa hotell sommaren
2011 – enligt våra gäster.
1. Eden Mar
2. Aimia
3. Zaja Apartment
4. Anemoni Beach
5. Cliff Bay Hotel
6. Ada 1
7. SunPark Ocean
8. Cornelia De Luxe
9. Dalouda
10. Vanity Golf

Funchal, Madeira
Puerto de Sóller, Mallorca
Makarska rivieran, Kroatien
Skiathos, Grekland
Paleros, Grekland
Alanya, Turkiet
Alanya, Turkiet
Belek, Turkiet
Parga, Grekland
Alcudia, Mallorca

Världens coolaste pool?

Par i plask

Högt uppe i bergen ovanför Ayungfloden på Bali, inbäddat i
tropisk grönska och med en fantastisk utsikt ligger Alila Ubud,
Vings prisbelönta hotellnyhet på Bali. Hotellet har fått flera
utmärkelser av välrenommerade Condé Nast Traveller och nu
även av Forbes, som nyligen utsåg hotellets pool till en av vinnarna i ”World’s 20 Coolest Hotel Pools”. Har du inte vägarna
förbi för ett dopp, så ta åtminstone en titt på Ving.se.

Vägen till barnens hjärta går via poolen. Och när barnen växt ur
de minsta barnpoolerna är en vattenrutschbana ett säkert kort.
Så vill du göra barnen glada – res till ett hotell med vattenland.
Vings värld-redaktionen har stött och blött (!) ämnet i flera veckors tid nu, och har efter moget övervägande utsett två favoriter:

Swim Out

Long Beach Alanya, Turkiet Club Grand Aqua & Club
Öppna banor, tunnlar, parallell- Grand Side, Turkiet

banor, spiralbanor. Long Beach Två hotell, ett vattenland.
Massor av olika vattenrutschhar ett grymt vattenland med
något för alla smaker och åldrar. banor för barn i alla åldrar.

Vad sägs om att kunna kliva direkt ner i poolen från din egen
terrass: Swim Out? På Ving har vi massor av hotell som erbjuder Swim Out, utan att för den skull kosta skjortan. På några
av dem får du en helt egen pool, andra har pool som du delar
med dina grannar. Här är tre av våra favoriter:

1. Avra Imperial Beach Resort & Spa, Kreta
2. Ocean Beach Club, Kreta
3. Sunwing Resort & Spa Bangtao Beach, Phuket
Läs mer på Ving.se/poolaccess

Läs mer på Ving.se/vattenland

Hard Rock – hallelujah!
Är du sugen på en semester i lyx och överflöd? Då har vi ett hett tips: åk till Hard Rock
Hotel & Casino i Dominikanska republiken.
Enligt några av Vings mer erfarna hotellbesökare är detta det absolut bästa All
Inclusive-hotellet vi har. All mat och dryck
ingår i priset och det finns 11 restauranger
att välja på, varav åtta har à la carte. Törstig
behöver du inte heller vara, för det är aldrig
långt till någon av de 15 barerna. Vill du bada
finns 14 pooler och en vattenrutschbana –
om du inte föredrar jacuzzin på rummet. Alla
rum är även utrustade med Xbox och skulle
du tröttna på den rymmer hotellet såväl ett
disco som ett av Karibiens största casinon.
Får du tid över ligger hotellet för övrigt direkt
på den vykortsvackra Punta Cana-stranden…
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Sunwing Makrigialos, Kreta 2011. Ett nytt hotell
i hotellet invigs och blir en omedelbar succé.
Den avspända familjelyxen gör att hotellet får
högst betyg av alla Sunwing. Här är historien om

Ocean Beach Club

o.b.C

O

.B.C:s hotellkoncept togs fram av Bas Brand Identity i samarbete med
urban design. Vings värld bad bas Creative Director Marie Wollbeck
berätta historien bakom hotellet.
Text: Marie Wollbeck Foto: Joakim Borén, Matina tsogas

E

n blå horisont, vita böljande gardiner, ett stort vardagsrum med vita
generösa soffor och massor med kuddar,
infinity pool, avslappnad lyx och en ny idé
om hotell. Det var tankarna då vi startade
arbetet med det lilla hotellet på Kreta. Ett
år senare kunde vi konstatera en fullbokad
första säsong och det högsta betyg som
något Sunwing-hotell någonsin fått från
sina gäster.

Kreta där allt tar slut vilade ett behagligt
lugn. Det här var i oktober och i mars stod
Ocean Beach Club färdigt för öppning.

V

i ville göra ett hotell för alla som
precis som vi tycker att lyx är att få
ta det lugnt med familjen, umgås, njuta
av sol och bad, ta en löprunda eller yoga,
äta gott, men enkelt. Vi som jobbar lite för
jälva hade vi, både min kollega Erik
mycket, har skjutsat runt barn på träningar
Jarlöv och jag, rest mycket med våra
och fiolspel och som bara vill varva ner,
familjer men sällan charter. Jag har checkat
helst utan skrikig vattengympa. Vi som
in familjen på coola hotell och inför varje
skulle gilla ett vardagsrum där ute och
resa googlat mig igenom söndagsförmidinne flyter ihop med vita
fladdrande textilier och bra
Jo, chokladglass hade vi ofta tänkt
musik i kombination. Stora
m det lilla hotellet hade
på, rödvin också och på vita soffor,
generösa solmadrasser som
varit ute på en husanmen vi tänkte att funkar det hemma
en hel familj kan mysa på
nons skulle objektet beskrivits
så funkar det här också.
ville vi också ha. Rummen
som ”en oslipad diamant” eller
skulle fungera för olika
”objekt med stor potential”.
Ja ni förstår, ett renoveringsobjekt med
dagar för att hitta det perfekta hotellet. Erik familjekonstellationer, ha smart förvaring
och alla skulle få sova i sköna sängar. Så ett
pizzaväggar, golv i kulören lantpaté och
har med sin familj jagat lite udda ställen
litet lugnt hotell där allt cirklade runt pool,
kvarglömda vimplar efter långtråkiga
med spännande arkitektur. Vi hade samma
vardagsrum och restaurang, för alla oss
konferenser med mycket powerpoint. Men
erfarenhet av att de snyggaste hotellen, just
som flänger runt till vardags, blev vårt mål
vilket läge. Havet glittrade sitt allra finaste
där man ville bo, sällan var familjevänliga.
den där dagen i oktober då vi såg hotellet
glitter, himlen var oändligt stor och blå
för första gången.
och över hela platsen långt ut mot öster på

O
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S

”

I

nget designhotell kan ju vara utan en
infinity pool så vi måttade ut perfekta
vinklar på plats. En hel del facebook-bilder
har nog O.B.C-gästerna tagit här i solnedgången. Vi lyckades också hitta ett sätt att
låta en huslänga få sin alldeles egna pool
med breda trappor och solmadrasser.

Ä

ta tillsammans och gott är mysigt och
det har blivit mycket lokalt, meze
och grillat på O.B.C. Att smaka på och dela

många rätter är ju ett bra sätt att äta och alla
barn är verkligen inte korvberoende om nu
någon trott det. Menyn har finputsats hela
säsongen.

O

.B.C. fick verkligen ett stort generöst
vardagsrum. Vita soffor med plats för
många och massor med kuddar blev det.
Här har det spelats spel, pratats, lästs och
umgåtts en hel del under säsongen. Sofforna fortsätter utomhus mot poolen så om

någon vill fortsätta att bada medan någon
sitter i soffan så går ju det också bra. Här
har många nya kontakter knutits.

J

ust de vita sofforna var förstås ett hett
diskussionsämne på planeringsstadiet.
Har ni tänkt på chokladglass och rödvin sa
någon av våra mer erfarna kollegor på Ving.
Jo, chokladglass hade vi ofta tänkt på, rödvin
också och på vita soffor, men vi tänkte att
funkar det hemma så funkar det här också.
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F

rån Kreta ringde man en dag och
undrade hur det kom sig att alla gäster
verkade känna varandra. De pratar så
mycket mellan borden och så äter de middagar med varandra sedan. Bra, sa vi. Då
funkar det. Det har verkligen networkats i
de sofforna.

J

a, man skulle kunna berätta många rafflande detaljer om hur skylten målades
klar just som första bussen anlände eller
när fel olivträd sågades ner i den lilla mosaikbelagda pation eller när personalens vita
chinos var för tighta och ingen ville ha på
sig Converse.

M

en när allt var på plats i mars och
de första gästerna börjat anlända
så la sig lugnet återigen över Ocean Beach
Club. Gästerna trivs, äter frukost fram till
lunch, går på gym, badar i havet, springer
löprundor upp i bergen, tar en bok ur
biblioteket, en kopp kaffe under lyktorna i
mosaik-pation, spelar yatzy, går runt i sina
morgonrockar och bara har det bra. De vita
gardinerna fladdrar och det visade sig att
alla barn inte behövde hoppa i soffor och
äta chokladglass samtidigt. Så sofforna
är fortfarande härligt vita och barn gillar
också meze.

S

äsongen har som sagt varit fullbokad.
Hotellet har fått helt fantastiska omdömen från kräsna gäster som återupptäckt
charter. Nästa säsong ska fler rum byggas ut
med fina terrasser som blir härliga utevardagsrum. En beach grill planerar vi också.
Och vem vet, kanske dyker det upp ett till
O.B.C. någon helt annanstans där havet är
oskyldigt blått och glittrar så där som bara
havet kan göra.

Foto: Johan Tunebjer

Marie Wollbeck är Creative

Director och konceptutvecklare på
Bas Brand Identity.
Marie jobbar med strategi, konceptutveck
ling och design och har med Bas många
framgångsrika svenska och internationella
projekt i sin portfolio.
På Bas samarbetar strateger, arkitekter,
industridesigners, Art Directors och grafiska
formgivare. Ocean Beach Club är ett samar
bete med Erik Jarlöv på Urban Design.
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Lyx, design och infinity-pooler i all ära, frågan är väl ändå om inte vägen till
hotellgästens hjärta går via magen? Det är något man tagit fasta på när man
skapade restaurangkonceptet på Ocean Beach Club. Och av gästernas
reaktioner att döma så har det fungerat väl. Här bjuder vi
på några smakprov, direkt från O.B.C. på Kreta.
Text: Kristofer kebbon Foto: pelle lundberg stylist: susanne ardbo recept: johan åkerberg

o.b.c. appetit
Missa inte att
ladda ner vår
t
kokbok Vings ma
ta.
till din surfplat
ssa
Där hittar du de
nga
recept samt må
fler från våra
egna hotell.

Dakos (mini) (4–6 pers)
12 skivor
6 st
200 g

surdegsbaguette
mogna tomater, grovt rivna
fetaost eller myzithra,
smulad eller riven
Extra jungfruolja
Svartpeppar, nymalen
Grekisk oregano (rigani)
Lägg ut baguetteskivorna på en plåt,
ringla över lite olivolja och strö över
flingsalt.Torka i ugn på 125°C i 30 min,
ta ut och låt svalna. Sila bort tomatvätskan
som kommer när man rivit tomaterna,
pressa ut noga. Bred ut riven tomat på
baguetteskivorna och toppa med osten.
Toppa med olivolja, svartpeppar och
oregano.
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Beef Stifado (4–6 pers)
2 msk
1 msk
1 kg
1 st
2 st
1 dl
0,25 tsk
0,25 tsk
1 st
400 g
1 dl
1 msk
0,5 kg
Salt
Peppar

Lamb Kleftico – Banditens Lamm (4–6 pers)
1,5 kg
lammstek, benfri
12 st
klyftor vitlök, skalade
100 g
ost (Kefalotyri, pecorino), skär i tärningar
3 msk
olivolja
1 kg
bakpotatis, skalad och skivad
3 st
morötter, skivade
4–5 ark bakplåtspapper
Flingsalt
Svartpeppar
Vatten
Sätt ugnen på 250°C. Gnid lammet med lite olivolja
och strö över salt och peppar. Med en vass kniv,
genomborra lammet på flera ställen och tryck i vitlöksklyftor och osttärningar i öppningarna. Blanda potatis
och morötter med olja och smaka av med salt och
peppar. Lägg ut bakplåtspapperen på varandra, lägg på
hälften av potatis- och morotsblandningen och lägg
sedan lammsteken ovanpå. Vik upp papperet och tryck
ner allt i en gryta, fyll på med resterande potatis och
morotsblandning runt om, toppa med ev. överblivna
vitlöksklyftor och osttärningar. Vik över bakplåtspapperet så det täcker, fyll på med vatten så 1/3 av grytan
täcks. Lägg på ett lock och sätt in i ugnen ca 2,5 timmar,
tillsätt mer vatten om det behövs. Ta ut grytan och lyft
av locket, vik upp papperet och servera vid bordet.
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smör
olivolja
högrev, grovtärnad 5 x 5 cm
gul lök, tärnad
klyftor vitlök, hackade
rött vin
kanel, malen
muskot, malen
pomeransskal
passerade tomater
vatten
olivolja
pärllökar, skalade

Hetta upp en stekpanna med smör och olivolja på
medelhög värme. Bryn hälften av köttet ordentligt
och lägg över i en stor kastrull/gryta, upprepa med
resten av köttet. Bryn sedan lök och vitlök i samma
stekpanna. Sänk värmen och rör om tills löken
mjuknat och blivit genomskinlig, ca 5 min. Tillsätt
rödvin, koka upp och slå sedan över köttet i grytan.
Tillsätt kanel, muskot och pomeransskal, häll i passerade tomater och vatten. Koka upp grytan under
lock och låt sedan sjuda på medelhög värme i ca
1 timme. Bryn under tiden pärlöken i 1 msk olivolja.
När det återstår ca 10 min koktid på köttet, rör ner
pärllöken grytan. Ta av locket och sjud tills grytan
blivit tjockare, ca 10 min. Smaka av med salt och
peppar. Servera gärna med lite klyftpotatis, bröd
och sallad.

Kataifi (ca 30–40 bitar)
Steg 1 – Sirap

Steg 2 – Fyllning

1,5 dl vatten
5 dl strösocker
1/2 tsk citronsaft
4 st kryddnejlikor
1 msk flytande honung
Citronskal, rivet

2,5 dl valnötter, grovhackade
2,5 dl mandlar, grovhackade
1,25 dl strösocker
1 tsk kanel, malen
0,5 tsk kryddnejlikor, malda
1 st
äggvita, lättvispad
1 msk konjak

Värm vattnet i en kastrull på
låg värme. Tillsätt sockret
och rör om tills det löst upp
sig. Häll i citronsaft, skal och
kryddnejlikor och koka upp.
Sänk värmen och låt sjuda i
10 min, rör i honungen och
ta bort från värmen, ställ åt
sidan att svalna.

Kombinera alla ingredienser
till fyllningen och blanda väl
med en träsked i en bunke.

Steg 3 – Baka ihop

0,5 kg
250 g

kataifideg, tinad enligt instruktionen på paketet
smör, smält

Sätt ugnen på 175°C. Pensla en remsa deg med smält smör.
Lägg en matsked av fyllningen i ena änden av remsan och
rulla ihop till en cylinder, stoppa in lösa bitar av degen. Rulla
degen ordentligt så att fyllningen hålls inne. Placera rullarna
med ”sömmen” nedåt i en lätt smord ugnsform, tätt tillsammans. När formen är fylld, pensla rullarna med återstående
smör och grädda i ugn, ca 45–60 min eller tills de blir gyllenbruna och krispiga. Ta ut dem ur ugnen och häll på den kalla
sirapen. Låt svalna ca 3–4 timmar. Serveras till kaffe eller te.

3 smaksättare Några tips till dig som vill sätta en lite grekisk touch på matlagningen.

Kryddor

Citrus

Nötter

Typiska smaksättare i det grekiska köket
är kanel samt lokalt odlade kryddor som
oregano, rosmarin och timjan.

I Grekland lägger man stor vikt vid färska
råvaror och man använder gärna citroner
från lunden på bakgården.

Grekiska desserter domineras av nötter
och honung. I bakverken används ofta valnöt, pistagenöt, hasselnöt och sötmandel.

Mer om O.B.C på Ving.se. Ladda även ner en ännu mer fulladdad Vings värld gratis till din läsplatta.
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alltid hos Ving

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.
Sunwing Resort – den perfekta familjesemestern
Sunwing Resort är våra absolut bästa familjehotell,
med flest nöjda barnfamiljer genom tiderna. Lägenheterna är rymliga och laddade med smarta detaljer. Alla
hotell har mycket bra läge, många vid havet. Poolerna
är stora och barnvänliga. Våra maskotar Lollo & Bernie
ser till att barnen har roligt, medan vuxna tar en
behandling i vårt spa, tränar i gymmet eller deltar i våra
SATS-fitnessklasser.
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 över hundra utvalda hotell som passar
perfekt för barnfamiljer. Vi har valt hotellen för att
de är välskötta, populära, prisvärda och erbjuder ett
familjevänligt boende. Serviceutbudet och faciliteterna kan variera, men du kan alltid räkna med fina
poolområden med barnpool. Dessutom får du alltid
bra barnrabatter.
Family TopSelection – lyxhotell för alla åldrar
Family TopSelection är riktiga lyxhotell som välkomnar gäster i alla åldrar. Hotellen har alltid toppläge och
mycket bra service och faciliteter. Här bor du elegant
och barnvänligt på en och samma gång. Det finns alltid
välutrustade rum för minst två vuxna och två barn. På
Family TopSelection finns alltid internationell 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 ligger
de åtta Disneyhotellen, vart och ett med sitt tema.

Läs mer och jämför på:
Ving.se/familjehotell
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alltid hos Ving

Hotell för vuxna
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.
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 SunSelect-hotell har 4 vingar.
De passar bra för dig som reser utan barn
och vill ha en avslappnad atmosfär, men
också bra lägen nära restauranger och
shopping. Här finns de flesta av våra klassiska och mest omtyckta hotell, liksom
internationellt trendiga designhotell och
personliga boutiquehotell. Hotellen har
ibland åldersgräns men inte alltid.
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 guldkorn med 5 vingar. Noggrant
utvalda lyxhotell för den kräsne gästen
som reser utan barn. Hotellen erbjuder
en kombination av toppläge, mycket bra
service och faciliteter. På hotellen finns
förstås både spa och fantastiska pooler.
TopSelection-hotellen har ibland åldersgräns men inte alltid.

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

Sunwing Resort
– barnens 12 underverk

Världen har sina sju underverk, men för barnen handlar det snarare om tolv – våra
Sunwing Resort. 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 semesterupplevelser
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 tolv Sunwing Resort 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.

Alltid på Sunwing Resort
• Familjevänliga lägenheter eller rum
med rymliga balkonger och terrasser,  
pentry och badhanddukar.
• Nära till havet.
• Barnpool med solskydd.
• Poolvakter.
• Barn under 12 år äter för 0:-.
• Aktiviteter för stora och små .
• Play & Chat med Playstation 3.
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• Barnens maskotar Lollo & Bernie.
• Gym och fitness.
• Restaurangerna La Tasca och Fino
Restaurant & Grill samt Lime Bar.
• MiniMarket.
• Möjlighet till internetuppkoppling.
• Easy Travel med check-in på hotellet,
extra bagagevikt och direkttransfer
(ej Turkiet och Egypten).

alltid hos Ving

East
Nyhet! Sunwing Resort & Spa Side
Beach r, turkiet
ligger
Vårt senaste tillskott till Sunwing-familjen
nära till
i Turkiet, har ett stort poolområde och
Sides östra strand.

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

Side West Beach
Sunwing Resort & Spa
kiet
Tur
,
4
. Ett av våra mest
Hav, pooler och turkiska bad
iets härligaste
Turk
av
en
vid
ell,
hot
barnvänliga
stränder.

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

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

Alcudia
Sunwing Resort & Spa
r, Mallorca
perfekt läge precis
Ett riktigt familjeparadis med
och milslånga Alcudiavid den breda, långgrunda
stranden.

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

Sunwing Resor
t Makrigialos
4, Kreta
Fina stränder, fantas
tisk utsikt och hus
som
ligger så vacker t att
de fått namn efter
grekiska gudar.

Sunwing Resort & Spa Cala Bona
r, Mallorca
vackra
Ett bekvämt familjehotell på Mallorcas
nan på
östkust, med havet i blickfånget, golfba
t.
hörne
runt
Spa
&
s
Fitnes
och
håll
nära

Sunwing Resort & Spa Arg
uineguín
r, Gran Canaria
En familjeanläggning som inte
gör någon besviken.
Läget vid Gran Canarias solku
st är fantastiskt,
med havsutsikt så långt ögat kan
nå.

Sunwing Resort Fañabé
4, Teneriffa
På natursköna Teneriffa, en av
de grönaste
Kanarieöarna, ligger detta perf
ekta familjehotell
med nära till allt.

Läs mer på Ving.se/sunwing
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Nyhet! Sunprime Torba Beach & Spa r, Torba, turkiet

Sunprime
– skräddarsytt för vuxna
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 arbetskamraterna och njut av en vuxenvärld med sol, god
mat och elegant boende.

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

alltid hos Ving

Beach
Nyhet! Sunprime Ocean Alanya
iet
Suites & Spa r, ALANYA, turk
ime Resort
Sommaren 2012 öppnar vårt nya Sunpr
kt läge
i Alanya, ett högklassigt hotell med perfe
precis vid havet.

Nyhet! 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...

Suites & Spa
Sunprime Atlantic View
lés , gran caNARIA
Ing
del
ya
Pla
,
r
ggning i populära Playa
En modern och påkostad anlä
av våra mest populära
Ett
.
aria
Can
n
Gra
del Inglés på
vuxenhotell.

es & Spa r
Sunprime Coral Suit
, Teneriffa
Playa de las Americas
Playa de las Américas.
Modernt hotell i populära
tånd till både strand
Bra läge med promenadavs
och centrum.

Nyhet! Sunprime Platanias Beach
Suites & Spa 4, Platanias
, kreta
I sommar öppnar vi vårt första Sunprime
på magiska
Kreta, med ett perfekt läge mitt på strand
en.
Välkommen till Platanias!

Nyhet! Sunprime Ayia Napa Suites & Spa
4, Ayia Napa, cypern
Våren 2012 öppnar vi vårt första Sunprime på Cypern.
Hotellet ligger i populära Ayia Napa, på promenadavstånd från den fina Sandy Bay-stranden.

Nyhet! Sunprime Dog an Side
Beach
4, SIDE, turkiet
Äntligen öppnar vi vårt första Sunp
rime i Side!
Hotellet har ett stort poolområ
de och ligger
praktiskt taget på stranden.

Sunprime Kamala Beach Resort r, Kamala Beach, Thailand
Vings första Sunprime i Thailand ligger på ett av svenskarnas favoritresmål, Kamalastranden
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 i hotellets poolområde.

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 Palma Beach Suit
es & Spa
4, Playa de Palma,
Mallorca
Sunprime Palma Beach ligger perfe
kt vid stranden,
med en fin strandpromenad och
fantastisk utsikt över
Medelhavet – och bara tio minu
ter från Palma stad.

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

Cityresor

Golfresor

Paris, Rom, New York, Barcelona, London... Med Ving kan du resa till
världens mest intressanta storstäder 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
intressanta delarna av den stad du valt. Tryggheten i att resa med Ving
får du på köpet.

Ving är Skandinaviens äldsta golfresearrangör med över 40 års erfarenhet av golfresor. Hos oss får du alltid garanterade starttider och direktflyg från flera avreseorter. Vi kan locka med fantastiska golfupplevelser
i länder och resmål som Egypten, Fuerteventura, Gran Canaria, Grekland,
Kuba, La Gomera, Madeira, Mexico, Mauritius, Portugal, Spanien, Teneriffa,
Thailand, Tunisien och Turkiet.

Endast hotell

Endast flyg

Skidresor

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.

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!

Enkelt, bekvämt och tryggt. I samarbete med
Langley erbjuder vi resor till Alpernas mest
älskade skidparadis, med bra hotell, alpinvärdar och bokning av liftkort hemifrån.

Rundresor

Grupp & Konferens

Långsemester

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

Inte dyrare – bara roligare. Ving är Skandinaviens mest erfarna arrangör av grupp- och
konferensresor utomlands.

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.
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Mer än
200 resmål
i 30 länder
Aruba

Rethymnon

Bulgarien

Agios Nikitas, Nidri

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

Cypern

Ayia Napa, Fig Tree Bay,
Larnaca, Limassol

Dominikanska
republiken
Bayahibe, Punta Cana

Egypten

Lefkas

Lesbos

Anaxos, Molivos, Petra,
Eftalou, Plomari

Paleros
Parga
Rhodos

Afandou, Faliraki, Kallithea,
Kiotari, Lardos, Lindos,
Pefkos, Rhodos stad

Skiathos
Skopelos
Tilos
NYHET! Telendos

El Gouna, Hurghada, Luxor,
Port Ghalib, Makadi,
Nilenkryssning, Sharm el
Sheikh, Soma Bay
NYHET! Marsa Alam

Indien

Förenade
Arabemiraten

Bali

Dubai City, Jumeira Beach

Gambia
Grekland
Kalymnos

Kantouni
Mirties
Massouri
NYHET! Kos
Kardamena

Kreta

Agia Marina , Aghios, Chania
stad, Nikolaos, Balí, Gerani,
Hersonissos, Kato Daratso,
Kolimbari, Kato Stalos/
Kalamaki, Makrigialos,
Maleme, Platanias,

Norra Goa, Panaji,
Södra Goa

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

Italien
Sorrento

Kenya

NYHET! Mombasa,
Safariturer

Kina

Peking, Shanghai
Hong Kong

Kroatien

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

Kuba

NYHET!
Varadero, Havanna

Malaysia

Borneo, Kuala Lumpur,
Langkawi

Maldiverna

Kuredo, Komandoo
Didhoofinolhu, Helengeli
Hulhule, Herathera

Malta

St. Julians, Sliema

Marocko

Agadir, Marrakech

Mauritius
Mexiko

Cancun, Playa del Carmen,
Tulum

Puerto de Mogan, Puerto
Rico, San Agustín

La Gomera
Teneriffa

Guía de Isora, Los Cristianos,
Playa de las Américas,
Puerto de la Cruz, San
Miquel de Abona, Playa
Paraiso, 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

Portugal

Bentota, Beruwela, Galle,
Hikkaduwa, Iranawila,
Koggala, Negombo

Madeira

Sydafrika

Lissabon, Cascais, Estoril
Funchal, Prazeres,
Ponta do Sol

Spanien

Garden Route, Johannesburg, Kapstaden, Port
Elizabeth, Winelands

Ao Nang, Klong Muang, Koh
Lanta, Koh Mook, Koh Ngai,
Koh Phi Phi, Trang, Railay

Centrala och norra
Thailand

Bangkok, Cha-Am/Hua Hin,
Chiang Rai, Chiang Mai,
Koh Chang, Koh Phangan,
Koh Samet, Koh Samui,
Koh Tao, Rayong Beach

Tunisien

Hammamet, Port el
Kantaoui, Sousse
NYHET! Djerba

Turkiet

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

USA

Florida
Clearwater Beach, Fort
Lauderdale, Fort Myers,
Key West, Lauderdale by the
Sea, Miami Beach, Orlando

Mer USA

Benalmadena, Marbella,
Torremolinos

Zanzibar

Boston, Chicago, Las Vegas,
Los Angeles, New York, San
Francisco, Washington DC

Thailand

Vietnam

Corralejo, Jandía

Phuket

Costa del Sol
Fuerteventura
Gran Canaria

Amadores, Arguineguín,
Las Palmas, Maspalomas,
Playa Meloneras, Playa del
Cura, Playa del Inglés,

Tanzania

Bangtao Bay, Kamala,
Karon, Kata, Khao Lak, Koh
Yao Noi, Nai Yang Beach,
Patong, Surin

Krabi & Trang

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

Läs mer om våra
resmål på Ving.se

Cityresor

Golfresor

Skidresor

Amsterdam, Aten, Barcelona, Berlin, Bryssel, 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, Vilnius, Warszawa och Wien

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

Frankrike: Alp 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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Varifrån vill du flyga?
Med Ving kan du flyga direkt till solen från
15 svenska avreseorter samt från Kastrup
i Köpenhamn. Vilken flygplats passar dig bäst?
På Ving.se/avreseflygplatser kan du se
när vi flyger från just din flygplats.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luleå
Umeå
Östersund
Sundsvall
Borlänge
Karlstad
Örebro
Stockholm /Arlanda
Norrköping
Göteborg /Landvetter
Jönköping
Växjö
Visby
Kalmar
Köpenhamn /Kastrup
Malmö /Malmö Airport

Nästa nummer av Vings värld kommer i augusti 2012!
Vill du vara säker på att få kommande nummer av Vings värld? Gå in på Ving.se/prenumerera och anmäl dig – gratis!
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Es Trenc

Mallorca
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PSST! Du vet väl att du
kan boka din charterresa i
vings smartphone-app?

Fortsätt resan på nätet!
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 reseintresserade 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/

sistaminutenMMA eller twitter.com/
sistaminutenCPH.
Ving i din smartphone
& 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 barnen sin egen iPhone-app, Lollo &
Bernies lekis. Du hittar den i App Store.

