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Skriv till Vings värld! Vi älskar att få brev, så skriv gärna till oss med dina 
frågor, synpunkter och önske  mål. Du når oss på vingsvarld@ving.se. 
Alla införda brev belönas med en liten present från Ving.

Hej! När man rest med er får man svara 
på frågor i ett frågeformulär. Jag fyller 
alltid i det – men vad händer sedan? 
Händer det något? Det vore spännande 
att höra hur ni tar hand om kundernas 
synpunkter, ris & ros och annat.

Med vänliga Hälsningar anneli

svar:  Hej Anneli! Tack för ett bra för
slag. Redan i detta nummer kan du läsa 
lite om vilka konsekvenser våra utvärde
ringar har fått (se sidan 30). 

Vi går igenom resultaten mycket 
noggrant, och vi sätter stort värde på 
våra gästers engagemang och förslag 
till förbättringar. Bl.a. så utgick 16 av de 
20 sämsta hotellen i vårt program inför 
sommaren 2010. För de hotell som trots 
allt blev kvar i programmet så blev de då
liga kvalitetstalen vårt främsta argument 
för att driva igenom renoveringar och 
andra kvalitetssatsningar.

Vi använder också våra gästers kom

mentarer som ett led i vårt produkt
utvecklingsarbete. Ett exempel är att vi 
fick kommentarer av många gäster på 
våra Sunwinghotell, där man tyckte att 
hemresedagen var allmänt jobbig och 
att man var tvungen att åka till flygplat
sen för långt i förväg. Den feedbacken 
tog vi till oss och sedan flera år tillbaka 
kan man nu checka in sitt bagage redan 
på hotellet och därmed åka senare till 
flygplatsen.

Hej! När jag åker på semester vill jag 
ha sol och bad men jag vill också kunna 
passa på att träna, detta är något som jag 
älskar men som jag sällan hinner med så 
mycket av i vardagen. Jag skulle vilja ha 
tips på hotell eller resmål där det finns 
bra möjligheter till träning av olika slag, 
t.ex. gym, bra vuxenbassäng att simma i, 
vandringsleder m.m.

Hälsningar Helene

 
svar: Hej Helene! På alla våra Sunwing och 
Sunprime Resorts finns träningsmöjlighe
ter, bl.a. gym och gruppträning som leds av 
SATSinstruktörer. Om du vill hitta fler alter
nativ så kan du på Ving.se göra en sökning 
efter hotell med gym (välj funktionen ”utö
kad sök”). På sidan 16 hittar du dessutom 
några läsartips om sportiga semestrar! 

Hej!  Detta var den bästa ”rese-
katalogen” jag haft i min hand! 
Lagom format, oerhört bra bilder, 
vackra foton, intressant layout, 
spännande reseskildring m.m. 
m.m. m.m. Och kanske bäst av allt: 
nästan fri från reklam från andra 
företag/annonsörer. Mitt betyg 
blir bara rosor och +++++. Fort-
sätt gärna med semesterupplevel-
ser från olika resmål. Än en gång 
ett STORT grattis till en ny lyckad 
”katalog”.

Med vänlig Hälsning från en gaMMal 
vingresenär, Mkt nöjd dito. Ulf svensson

svar: Hej Ulf!  Tack för berömmet! 
Smicker funkar alltid på oss… En 
liten present kommer på posten.

Hej, är ”Vings värld” ett miljövänligt 
magasin?

loUise

svar:  Hej Louise, Ja, Vings värld är miljö
märkt med Svanen, och tryckeriet är ISO 
14001certifierat. Vi jobbar mycket med
vetet med miljöfrågor. Vings flygbolag, 
Thomas Cook Airlines Scandinavia, är 
Nordens miljövänligaste charterflygbolag 
och våra egna hotell, Sunwing Resort, var 
först i Europa att mot
ta EU:s miljömärkning 
Blomman. Läs gärna 
mer om vårt miljö
arbete på Ving.se/miljo

MILJÖMÄRKT 

TRYCKSAK

Brev till redaktionen

Hej, jag vill veta var jag kan shoppa billigt 
där pengarna räcker länge.

Hälsningar isabelle, 12 år

svar:  Hej Isabelle!  I Thailand är priserna 
låga, och man kan få mycket för peng
arna – särskilt om man är bra på att pruta! 
Om du inte vill resa så långt är Turkiet ett 
bra alternativ, här går det också att göra 
många shoppingfynd.
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Slå vardags
tristessen  
med häpnad
När jag är ute och reser består mitt resesällskap oftast 
av ett gäng kolleger. Tyvärr. Inte för att jag har något emot 
mina kolleger – tvärtom. Men om jag ska vara ärlig så hade 
jag gärna sett att det var min make som satt bredvid mig på 
planet. 

Å andra sidan kan man ju se det som att jag gör en 
grundlig research inför resorna med familjen. Av alla de 
hotell jag hinner se under mina jobbresor kan jag välja ut de 
allra bästa, som jag sedan kan återvända till under lite mer 
avslappnade former. Med andra ord: när jag väl får tillfälle 
att resa med familjen vet jag precis vart vi ska åka. 

En dröm jag bär på just nu är att få tid att resa iväg på tu 
man hand med min man, till något riktigt romantiskt hotell. 
För med ett bra hotell slår man vardagstristessen med 
häpnad. Som till exempel Sunprime Riviera Beach & Spa, i 
Playa del Cura på Gran Canaria. Hit har jag velat återvända 
ända sedan jag var här på en konferens förra vintern. Lugn 
och skön atmosfär, perfekt läge på stranden och en fantas-
tisk spaavdelning. Och så älskade jag hotellets designde-
taljer, som att man i många av rummen har havsutsikt från 
duschen. Mina kolleger älskade säkert också dessa detaljer, 
men det vore liksom lite mer romantiskt att dela dem med 
sin partner. 

På sidan 7 kan du läsa ett spännande reportage från ett an-
nat av våra hotell för vuxna – Sunprime Atlantic View Suites 
& Spa i Playa del Inglés. Missa inte det!
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Regnbågsfestival  
i solen

Gay Pride Maspalomas 2010, som gick av 
stapeln på Gran Canaria i våras, blev en 
hejdundrande succé. Nog för att det kan 
var ganska livat i området runt Playa del 
Inglés, men sällan har det varit sådan fart 
som det var under festivalen. Nu laddar 
arrangörerna om inför 2011, då festen är 
planerad till den 6–15 maj. Mer info finns 
på www.gaypridemaspalomas.com. Och 
det bästa boendet hittar du på Sun prime 
Atlantic View Suites & Spa, som även 
samarbetar med festivalen.

Disneyland after dark
Under hela oktober firas Halloween med buller och bång på Disneyland® Paris. 
Gillar du att bli lite lagom skrämd så kan det med andra ord vara läge för en tripp 
till Frankrike. Då kan du fira denna läskiga högtid med dina favoritfigurer från 
Disney – och lära känna massor av nya! Åker du den 31 oktober så får du dessutom 
chansen att uppleva Disney’s Halloween Party – ett oförglömligt spektakel som 
håller öppet nattetid, efter nöjesparkens ordinarie öppettider.  

18
…grader blir lutningen på Capital Gate, det 

spektakulära nybygge som just nu håller på 
att uppföras i Abu Dhabi. Byggnaden ska 

både inrymma exklusiva kontorslokaler och 
ett femstjärnigt hotell med 200 rum. Med 

sina fyra grader står sig lutande tornet i Pisa 
ganska slätt. Om uttrycket ursäktas...

hit&dit

VinG sPonsrar blinDskola i THailanD
Den 8 april invigde drottning silvia en thailändsk skola för blinda barn, Pattaya 
blind school. skolan sponsras av Ving och ger 140 blinda barn i åldrarna 5–17  
år möjlighet till utbildning. Under invigningen deltog även den thailändske 
kungens yngsta dotter, prinsessan Chulabhorn, och Vings informationschef 
Magdalena Öhrn. 

– Ving har som mål att stödja ett lokalt socialt eller miljörelaterat projekt på 
varje destination. Det här är ett sätt för oss att ge tillbaka till de länder där vi 
verkar, säger Magdalena.

På PAttAyA BlIND SChOOl får  

140 BlINDA BArN eN utBIlDNING.

VINGS MAGDAleNA ÖhrN I SAMSPråk  MeD DrOttNING SIlVIA.

Skattefri 
storsäljare
att handla taxfree är ett kärt 
nöje för många charterrese-
närer, och nu kan Vings värld 
äntligen avslöja vilken 
produkt som säljer allra bäst  
i våra flygplan. Överst på 
försäljningslistan tronar det 
så kallade balkongpaketet, 
som innehåller en kortlek, en 
flaska Gordons Gin (50 cl), 
sex påsar jordnötter och sex 
flaskor tonic (15 cl). Vill du 
själv prova storsäljaren går 
det bra att förbeställa på 
www.airshoppen.se eller 
handla på flyget nästa gång 
du reser. och hålla tummarna 
för att kvällstemperaturen på 
balkongen är behaglig.



vings värld nr 3/2010   7

Det nya Sunprime-konceptet med hotell för vuxna har blivit en 
stor succé sedan lanseringen 2007. Men vad gör man när alla krav  
försvinner? Vi skickade ner den erfarna reseskribenten och Gran 
Canaria-kännaren Elisabet García Dahlbäck till Playa del Inglés,  
för att testa Sunprime Atlantic View Suites & Spa i en vecka.  
Här är hennes rapport.

Gran Canaria  
på vuxet vis

Två sTeg Till  
vaTTneT från den  

egna Terrassen.



Stilla dagar i  
Playa del Inglés

På vägen ut till Arlanda hör jag regnet för 
första gången på fem månader! Vintern har 
varit extremt lång, redan i november bäd-
dades Sverige in i ett snötäcke och den si-
biriskliknande tundran täcker fortfarande 
gator och trottoarer i Stockholmsområdet. 
Jag lutar huvudet mot det svala flygplans-
fönstret och låter solen ovanför molnen 
värma upp kropp och själ. 

För vilken gång i ordningen öns varma 
vindar möter mig har för länge sedan glömt. 
Vårt förhållande började redan i början av 
70-talet då jag som 17-åring reste på mitt 
livs första charterresa tillsammans med tre 
tjejkompisar. Det var under charterepokens 
begynnelse och strandpromenaden längs 
med playan Las Canteras i Las Palmas 
kantades av hotell och krogar med menyer 
på svenska. Då var staden öns största turist-
mål, där Puerto de la Luz kvarter myllrade 
av utländska turister och ”vackra svenska 
flicka” hördes ur var mans mun. Sedan dess 
har massturismen flyttat söderut och Las 
Palmas har i lugn och ro fått utvecklats till 
en modern storstad där kvarter efter kvarter 
förändrats och renoverats. 

Istället för att som vanligt köra norrut till 
Las Palmas tar vi nu motorvägen söderut 
till Playa del Inglés och till Sunprime 
Atlantic View Suites & Spa, ett stressfritt 

Jag behövde ta en paus från arbete och föräldrarollen och 
checkade in på ett hotell där jag fann ett lugn jag inte visste 
fanns. Frånvaron av barn, buller och bombhopp i poolen  
la jag märke till först när de var borta. I vakuumet som upp-
stod fann jag en hälsosam harmoni som gav mig ny energi 
och lust.
TexT: elisabeT garcía dahlbäck
foTo: binge eliasson

imperium med bortskämda dagar utan 
matlagning, städning och vardagliga bestyr. 
Ett hotell vi inte behöver lämna är precis 
vad vi behöver för att tanka ny energi i våra 
vintertrötta kroppar och själar.

Låt mig slå fast att jag älskar barn. Mina 
egna har följt med på resor redan som 
spädbarn och jag ser fram emot att få resa 
med barnbarnen. Att bo så här handlar 
mer om att vi just nu vill ha en maximal 
avkoppling. Jag ser fram emot långa 
sovmorgnar, måltider utan barnskrik och 
simturer i poolen som inte störs av 
vattenstänk och lek. Dessutom slipper 
man drabbas av längtan efter de egna 
barnen eller barnbarnen när deras gelikar 
lyser med sin frånvaro. 

Vårt rum är en långsmal skapelse med 
skjutdörrar som skiljer sovrummet från 
ett kombinerat rum med sittgrupp, tv, två 
kokplattor, mikro och kylskåp. Bäst av allt 
är altanen som har direkt anslutning till 
en av hotellets tre pooler. Vi korkar upp en 
flaska cava och njuter av att vi är i en helt 
annan värld än den vi lämnade i morse.

Morgonen därpå påminner vädret om 
en svensk högsommardag, det skarpa 
solskenet tvingar mig att kisa med ögonen. 

här går deT läTT aTT 
moTionssimma.

en Timmes spa-
behandling går 
allTför forT.

ögonen mår 
bra av vackra 
sTilleben.
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Himlen är fullkomligt klar och luften 
bär spår av nattens regn. Efter en skön 
sovmorgon och en lång frukost fyller vi 
förmiddagen med solstolsvila, simturer 
och bokläsning. Här finns ingen stress, 
inga höga röster.

– Varför är jag så trött? frågar jag Binge, 
mitt resesällskap. 

– Lyssna, svarar han. Lugnet får det att 
hända en massa saker du inte tänker på, 
hjärnan går ner i varv. Det sker saker i det 
tysta, små subtila nyanser som skapar en 
skön harmoni, ett slags vederkvickelse 
för själen. Lugnet är ju grunden i all slags 
meditation.

Jag gäspar, lägger ifrån mig boken och 

sjunker in i ett tillstånd mellan sömn och 
vaka. När luften och vindarna för med 
sig matos från köket flyttar vi oss de få 
meterna från solstolarna till poolserver-
ingen och beställer in varsin caesarsal-
lad. Kyparen öppnar en flaska spansk 
kyld Chardonnay och häller upp i glasen. 
Koltrastarna kvittrar. Den blå poolen 

uTsikT över 
agüimes.



kocken lagar en club sand-
wich som jag vill ha den.

lugneT kryper 
sig obemärkT på 
i frånvaron av 
sTress och sToj.
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ligger spegelblank och inbjudande. Det är 
en lycklig dag som följs av fler med samma 
mönster.

De första kvällarna upprepar sig också i 
sköna rutiner. Kroppen får först en välbe-
hövlig omgång i gymmet innan vi gör oss 
klara för kvällen som inleds med en drink 
i baren. Där byter vi oviktig information 
och skämt med andra gäster – en brokig 
samling par, nyblivna pensionärer och 
kompisgäng. Barhänget övergår så smånin-
gom till middag på hotellet eller på någon 
av områdets små pärlor till krogar. Öns res-
tauranger håller generellt en hög nivå, är 
köket inte bra kommer stamgästerna inte 
tillbaka och krogen förlorar sin lönsamhet. 
Men precis som på andra turistorter gäller 
det att välja en krog där maten lagas med 
kärlek. 

De första dagarna går i ett slags slow 
motion-tempo. Vårt loja tillstånd byts så 
småningom ut till en rastlös känsla – ett 
tecken på att vi är utvilade och mogna att 
ge oss iväg på utflykter. 

– Jag har långtråkigt, säger jag till Binge. 
– Okey, vi tar bilen till Las Palmas och 

äter lunch på Vandama? Det ska vara bra 
vågor i eftermiddag, då kanske jag kan 
surfa medan du går i butiker och shoppar?

Bodegón Vandama är en av mina 
favoritrestauranger på ön. Den ligger på 
vingården med samma namn i den bördiga 
dalen mellan Santa Brigida och golfbanan 
Bandama strax söder om Las Palmas. 
Ägaren – Don Diego Cambreleng – bad 
2003 sonen Alvaró att ordna en middag 

med grillat kött. Ryktet om den fantastiska 
middagen spred sig, bröllop och andra ju-
bilarer bokade in sig och plötsligt hade det 
fötts en restaurang. Sagolikt goda oxfiléer, 
grönsaker från närliggande odlingar och 
öns bästa chokladmousse är bara några 
skäl för att åka dit. Andra anledningar är 
den sköna omgivningen, atmosfären och 
den totala frånvaron av folk som inte vet 
att uppskatta god mat och dryck. 

Motorvägen som förbinder sydkusten 
med norra delen av ön är funktionell, men 
ingen vacker sträcka. Kanarierna bryr sig 
nämligen inte om mellanrummen, platser 
där vindarna samlar skräp, där solen torkar 
ut allt liv, där förbrukade odlingar och hus 
är lämnade åt sitt öde. Däremellan finns ett 

imponerande landskap med en växtlighet 
som lockar botaniker från hela världen. 
Bortom varje kurva öppnar sig nya land-
skapsvyer där karga och torra bergsryggar 
går över till gröna palmoaser med blom-
mande bouganvilla i ceriserosa, blodrött, 
orange, purpur. Och man behöver inte åka 
långt för att upptäcka nya världar. 

Dagen efter Las Palmas-färden kör vi den 
populära turistvägen från Playa del Inglés, 
GC 60, upp genom Fataga-ravinen. Södra 
öns djupa raviner med dramatiska bergs-
ryggar som liknar urtidsdjur har under 
tusentals år mejslats fram av skyfall och 
rester av orkaner som föds vid ekvatorn. 
Ön är överraskande grön för att vara vid 
den här tiden på året, vintern har varit 
extra regnig vilket satt fart på växtligheten. 
Vi passerar byn Fatagas palmoaser och 
stannar till i Santa Lucia för en kopp café 
solo och beundrar utsikten från restaurang 
Miradors terrass. Den tropiska grönskan 
med hundraåriga palmdungar upp till 
bergstopparnas pinjeskogar och silvriga 
moln upplysta av solen är fascinerande 
vacker. 

Vägen vidare till byn Agüimes slingrar 
sig genom en landsbygd med trötta hund-
skall och rök som stiger upp från någon 
bondgård. Från Agüimes är det inte långt 
till sydkustens badklädesfyllda hotell-
städer, men vi är som i en helt annan värld. 
Utöver det svaga ljudet från motorn som 
precis stängts hörs endast fågelkvitter. 
Nyfikenheten lockar mig till ett vackert 
hus med dubbla portar som står på glänt. 

I baren byter vi oviktig informa-
tion och skämt med andra gäster 
– en brokig samling par, nyblivna 
pensionärer och kompisgäng. 

KVällArnA InlEDEr VI MED lItE bArHänG.

ön har många färg-
sTarka upplevelser.
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Jag gluttar in i en prunkande innergård 
med springbrunn och vackra träbalkonger. 
En handskriven lapp på dörren informerar 
om att huset är ett ”casa de mujeres”, ett 
kvinnohus.

– Entra, entra, kom in, kom in, säger en 
av kvinnorna. 

Huset är ett äkta kanariskt hus, sirligt 
och värdigt, oerhört kultiverat och artigt 
överseende med moderna påfund som 
affischer, foldrar och radions skvalmusik. 
Från den svala pation med ojämnt golv, 
porlande fontän och grönskande krukväx-
ter, leder en vackert snidad trappa upp till 
övervåningens rum där kvinnor arbetar på 
konst- och handarbeten. En av dem glider 
med handen över sin sömnad och låter 
handflatan vila mot den medan hon snällt 

svarar på mina frågor om byn. De andra 
kvinnorna fyller ivrigt i och alla vill visa 
upp sina skapelser innan vi går vidare. 

På ett café intill kyrkan köper jag en 
flaska virgin olivolja efter ett tips från de 
handarbetande kvinnorna. Grannbyns 
olivodling är inte bara ögruppens största, 
den är också den enda kanariska oliv-
odlare som blivit medtagen i Spanska 
oliv odlareföreningen. Man berättar också 
för oss om vinet Señorio de Agüimes. Ett 
vitt vin med inslag av citrus och tropiska 
frukter som är överraskande gott för att 
vara ett vin från ön. 

I Agüimes och systerorten Arinaga vid 
kusten ser vi tecken på det nya Gran 
Canaria. Nybyggda radhusområden, pryd-
liga trädgårdar, blomstrande planteringar, 
torg med skulpturer och statyer och inte 
minst flera bra restauranger där unga 
kockar, upplärda av spanska kändiskockar 
som Ferran Adrià, lagar modern kanarisk 
mat med närodlade råvaror. En sådan 
krog är fisk- och skaldjurskrogen Hornos 
de la Cal i Arinaga. Den gamla ombyggda 
kalkugnen har ett första havsparkettläge 
och vi njuter av en saffransgul paella och 

Tre krogfavoriter

Bodegón Vandama
i närheten av golfbanan bandama ligger 
den här mysiga krogen där man äter öns 
bästa vedeldsgrillade kött i en omgivning 
av böljande vinodlingar. en varierande 
meny och ett bra urval viner i en skön 
lantlig atmosfär. Trådlöst internet och 
emellanåt levande musik. 

carrétera de bandama 116
santa brigida 
Tel: +34 928 456 687
www.bodegonvandama.com

Hornos de la Cal
fisk- och skaldjursrestaurang med bästa 
havsparkettläge, bra vinsortiment och en 
varierande meny komponerad av dagens 
fångst och lokala råvaror. bra och trevlig 
service.

c/. de lópez de orduña
arinaga
Tel: +34 928 738 071
www.restaurantehornosdelacal.com

Cofradia de los Pescadores
en av öns sju cofradior, restauranger som 
drivs av fiskekollektiv där man serverar 
fisken de fångat. under helgerna är de ett 
populärt utflyktsmål, men servicen brukar 
vara snabb och effektiv. enkelt, gott och 
prisvärt.

avda. de la playa
castillo de romeral
Tel: +34 928 728 002

bläckfisk medan tärnorna störtdyker i 
havet.

Dagen innan vi åker hem tar vi hotellets 
lånecyklar till den gamla fiskebyn Castillo 
de Romeral strax norr om Bahia Feliz. På 
öns östkust blåser passadvindarna mer 
eller mindre jämt och den som har cyklat 
i stark motvind vet hur kämpigt det är. 
Men i Romeral väntar belöningen: en god 
lunch på en av öns cofradior, restauranger 
som drivs av fiskekooperativ. Här kan man 
frossa i skaldjur och färsk fisk till priser 
som är betydligt lägre än turistrestaurang-
erna vi passerade i Playa del Inglés och San 
Agustín. 

Kön av kanarier utanför restaurangen 
avskräcker oss inte, snarare tvärtom. Den 
är ett bevis på att köket är bra. Timmarna 
går medan vi mättar oss med grillad ny-
fångad fisk, goda såser och sallader som 
sköljs ner med iskall öl, kallt vitt vin och 
vatten. I bakgrunden spelar en radio ka-
narisk folkmusik som stundtals överröstas 
av måsarnas gälla skrik. Hundar hörs i fjär-
ran, dagen rinner ut och jag ser den sena 
kvällssolen bada i Atlanten när vi mätta 
och belåtna cyklar tillbaka till hotellet. 

I morgon är en annan dag. l

I byn tEMISA Gör MAn öVErrASKAnDE Gott 

VItt VIn oCH olIVolJA.
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bäTTre än så här kan man inTe ha deT,  
försTa havsparkeTTläge och en god paella.

agüimes gamla kvarTer 
TysTnar under siesTan.

vi sköljer ner lunchen 
med kallT viTT vin.

eTT sTälle där man 
kan glömma var-
dagens bekymmer.
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Sunprime – semester för vuxna
Hur länge sedan var det du läste en bok, fick massage eller åt en 
romantisk middag? På Sunprime resorts hinner du med allt det 
där – första dagen. 

Vuxna som reser utan barn behöver något eget. Därför har Ving skapat hotellkonceptet 
Sunprime Resorts, som fokuserar helt och hållet på semester för vuxna. I stället för 
barnpooler och lekplatser får du design, högklassig mat, goda viner, träning, spa och en 
riktigt rofylld semesterkänsla. Hit reser du med din partner, bästa vän eller arbetskam-
raterna, och väl på plats kan ni njuta av en lugn vuxenvärld med sol, god mat och 
elegant boende.

4 Goda skäl att ta en  
paus från vardaGen

ving har tre sunprime resorts på kanarieöarna – två på gran canaria och 
ett på Teneriffa. dessutom öppnar vi vårt första sunprime i Thailand i 
november. här är alla medlemmar i sunprime-familjen:

Sunprime riviera Beach & Spa, playa del cura  
du hittar inte ett bättre läge på gran canaria. här bor du 
precis på stranden i fridfulla playa del cura, inte långt från 
charmiga puerto de mogán. och spelar du golf trivs du extra 
bra – tre av öns bästa banor ligger i omgivningarna.

Sunprime coral SuiteS & Spa, playa de laS 
américaS modernt hotell i populära playa de las américas. 
bra läge med promenadavstånd till strand och strandprome-
nad samt centrum, med massor av shopping och ett stort 
utbud av restauranger och barer.

Sunprime atlantic view SuiteS & Spa,  
playa del ingléS i playa del inglés på gran canaria ligger 
denna moderna och påkostade anläggning där allt är noga 
genomtänkt. du bor i designade sviter med hög komfort och 
gott om praktiska och genomtänkta detaljer.

prisex per person i  
enrumslägenhet. 2 veckor.  

avresa fr malmö airport 8/12.

6.225:-
prisex per person i  

enrumslägenhet. 2 veckor.  
avresa fr arlanda 12/4.

5.225:-

prisex per person  
i dubbelrum. 1 vecka.  

avresa fr landvetter 17/12.

5.975:-

nyhet: Sunprime Kamala Beach reSort, phuKet  
i november slår vi upp portarna till sunprime kamala beach 
resort på ett av svenskarnas favoritresmål, kamalastranden  
i phuket. läs mer om sunprime kamala beach resort på  
nästa sida!

nyhet!

prisex per person  
i dubbelrum. 2 veckor.  
avresa fr arlanda 30/3.

13.175:-

foTo: joakim borén
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Med ett perfekt läge direkt på den 
populära Kamalastranden hittar du det 
senaste tillskottet till Sunprime-familjen  
– Sunprime Kamala Beach Resort. Här 
råder ett lugn och en behaglig atmosfär 
som ger begreppet ”avkoppling” en ny 
innebörd…

Sunprime Resorts är anpassade för 
vuxna som reser utan barn och har snabbt 
blivit en succé bland gäster som söker en 
alldeles särskild semesterkänsla. I 
november öppnar det fjärde hotellet  
i kedjan på ett av svenskarnas favori-
tresmål, Kamalastranden i Phuket. Det  
är Vings populära Kamala Beach Hotel, 
granne med Sunwing Resort Kamala 
Beach, som nu byggs om för att passa in i 
Sunprime-konceptet. 

Sunprime Kamala Beach Resort består 
av sju byggnader som ligger direkt vid 
stranden eller ett stenkast därifrån. På 
hotellområdet finns en trädgård med fyra 

Premiär för Sunprime Resorts i Thailand
sköna pooler. I hotellets restaurang 
serveras en härlig frukostbuffé och till 
lunch och middag kan du välja mellan det 
thailändska köket och internationella 
rätter. Dessutom finns Prime Kitchen by 
the Sea, som ligger vid stranden och 
fungerar som ett extra vardagsrum under 
semestern. Här samlas både hotellets 
gäster och andra som bor runt omkring för 
att koppla av med god mat och underhåll-
ning medan solen går ner över havet. 

Träningssugna gäster kan besöka 
gymmet eller delta i gruppträningen som 
leds av instruktörer utbildade av SATS.  
I trädgården finns en spa-paviljong där  
du kan unna dig en skön thaimassage. För 
den som längtar efter lite liv och rörelse 
finns Kamala by direkt runt knuten, och 
för ett ännu större utbud är det bara att ta 
en tuk tuk till myllret i Patong.

Läs mer och boka på Ving.se/sunprime
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Gästernas restips: sportresor
  Vill du läsa fler berättelser från våra gäster, eller själv dela med dig av ditt bästa semesterminne? Besök Ving.se/reseberattelser

En av dE bästa skidvEckorna i mitt liv     Val Thorens   av leffe

till val thorens kommer jag garanterat åka 
tillbaka – det var min sista tanke när jag åkte 
därifrån, efter en av de bästa skidveckorna 
i mitt liv. Att åka till Alperna i mars kan ju 
vara förknippat med ganska varierande 
väder, och det är en del av tjusningen. Det är 
just då man kan få dagar med 20 grader och 
sol, men också ofta de dagarna när det kan 
komma sådär härligt mycket nysnö. Och vi 
fick verkligen smaka på både och.

När jag varit i Alperna tidigare har jag åkt 
buss, så bara att flyga ner var helt underbart. 
Snabbt nere på några timmar, istället för att 
trängas och svettas ett dygn på en buss med 
för lite benutrymme, och dessutom tvingas 
stanna på något tyskt väghak för att köpa 
svettig bratwurst.

veckan i val thorens började med 
strålande sol och goa åk i pistens mjuka 
sorbetsnö, blandat med soft afterski-häng. 
Tydligen var det den varmaste mars-veckan 
där nere på år och dag, vilket hade gått 

ganska hårt åt snön (och en och annan tysk, 
rödflammig skidåkare). Men, hur trevligt 
det än är med sol och värme, så hoppas man 
alltid på den där sköna kombinationen av 
pudersnö och strålande sol.

någon dag senare så händer det vi alla hop-
pats på, vi vaknar upp på morgonen, kikar 
ut och… YEHAA! Gassande sol och några 
decimeter gnistrande nysnö. Vi kastar oss ut 
för att erövra Val Thorens och alla omkring-
liggande toppar. Man behöver förresten inte 
heller kasta sig särskilt långt, för hotellet 
ligger precis i backen. Lite lätt övertänd ska 
man upp i liften så fort som möjligt, även 
om det innebär att man måste tränga sig 
förbi några sköna fransoser som hämtade 
från 80-talet, med monoski och spräckliga, 
färgglada skidoveraller. 

Väl uppe på toppen så är det bara att ta 
ett djupt andetag, titta ut över det vita land-
skapet, och sen bli ett med snön. Kroppen 
skriker inombords av glädje, medan man 

pumpar puder tills benen värker av trötthet. 
Svetten rinner och man är rätt nöjd att 
man har med sig vatten i ryggsäcken, för att 
återställa vätskebalansen. Turen upp i liften 
ger kort återhämtning och det enda lilla 
stressmomentet som finns är hur man ska 
hinna åka igenom det gigantiska systemet, 
och hitta alla orörda nerfarter innan alla 
andra gör det. Det här är livet, tänker man 
när man återigen får ge sig ut och lägga nya 
spår i snön.

Efter en hård dag i backen har man gjort 
sig extra förtjänt av afterski, och sällan sma-
kar ölen så bra. Vill man sen avsluta kvällen 
värdigt en skidåkare i franska alperna så 
finns det bara en sak att satsa på – ostfon-
due. Eller om man vill verka lite mer fransk 
och världsvan så säger man såklart ”fondue 
au fromage”.

Med ett leende på läpparna lägger man 
sig för att sova, och bara längtar efter att få 
ge sig ut på berget igen! 

Mat & Dryck

sevärdheter

sport/Äventyr

Totalbetyg

Väl uppe på  
toppen så är det 
bara att ta ett 
djupt andetag, 
titta ut över det 
vita landskapet, 
och sen bli ett 
med snön.
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Gästernas restips: sportresor
  Vill du läsa fler berättelser från våra gäster, eller själv dela med dig av ditt bästa semesterminne? Besök Ving.se/reseberattelser

cykelparadis! Gillar du att cykla så finns 
det fantastiska möjligheter att cykla på 
Cypern. Det finns en cykelbana du kan åka 
från Ayia Napa hela vägen till t.ex. Protaras 
och Fig Three Bay. Du kan även fortsätta 
runt och cykla via den lilla staden Paral-
imni på vägen tillbaks. Tid: 2–4 timmar 
beroende på kondition. Cykelbana i princip 
hela vägen. Du kan även cykla ut till udden 
Cape Greco för att simma i någon fantastisk 
badvik eller bara njuta av solnedgången och 
utsikten! Rekommenderas varmt!

cykEltur på cypErn   ayia napa  av Jonas

stränder

Mat & Dryck 

Barnvänligt

sport/Äventyr

Cykelparadis!

vandring på krEta   agia Marina, ChaniakusTen  av ingeback

det bästa med vår kreta-resa var van-
dringen i den välkända Samaria-ravinen på 
Kreta, som är 18 kilometer lång och börjar på 
1 200 m.ö.h. Nedstigningen börjar med en 
mycket brant och smal stensatt serpentin-
stig. För varje trappsteg nedåt kan jag inte 
låta bli att beundras av ett enastående och 
omsorgsfullt hantverksjobb i den högre sko-
lan. Ett pärlband av runda och grönklädda 
bergstoppar över 2 100 m.ö.h. stoltserar 
grandiost mot en klarblå himmel medan 
ett lämmeltåg av förväntansfulla turister 
av olika nationaliteter ger sig iväg på den 
historiska ravinvandringen ned till havsnivå. 
Vi tar det lugnt, för att undvika att ramla och 
vricka fötter, eller bryta ben! 

Med jämna mellanrum stannar vi till vid 
”vätskestationerna” som finns på var och 
varannan kilometer, där vi fyller upp våra 
fältflaskor med färskt och gott källvatten. 
Under vandringen passerar vi varnings-

texter för stenras med uppmaningen att 
gå snabbt! Detta är vår största ängslan, 
eftersom man går väldigt nära branterna, 
och vissa av dem har en negativ lutning. 
Men, den största olycksrisken är när man 
är ute i den grekiska trafiken, vilket är ett 
kapitel för sig!

naturen runt om är imponerande, och  
upplevelsen av ravinvandringen överträf-
fade alla våra förväntningar. Det gäller 
bokstavligen att undvika att skada sig. Att 
tillkalla ambulans är bara möjligt om man 
skadar sig så att man inte kan gå. Och då 
sker det med hjälp av en åsna, som är själva 
”ravin-ambulansen”! 

Samaria-ravinen är ett måste om man 
besöker Kreta! Historikern Plinius skrev 
redan 23–79 e.kr.: ”Ingenstans finns en 
sådan storslagen ravin med en sådan vild 
skönhet”. Kan bara hålla med honom! Mat & Dryck

sport/Äventyr

sevärdheter

Totalbetyg

Samaria-ravinen är ett måste  
om man besöker Kreta
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Ett av cirka 300 kryssnings- 
fartyg som trafikErar nilEn.

Solnedgång över nilenS väStbank, luxor.

2200 år gamla  
parfymrecept  
i edfutemplet.

HoruStemplet i edfu, ett av  
egyptenS bäSt bevarade tempel.

på Soldäck finnS goda  
möjligHeter att Slappa.

Entusiastisk nilEnguidE.
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luften är alldeles klar när vi sakta stiger uppåt i vår gula luftballong. 
solen, som precis gått upp, kastar sina strålar över nilens väst-
bank och målar bergen varmt gyllenröda. i total tystnad glider vi 
förbi drottning Hatshepsuts dödstempel och det är fullständigt 
magiskt. när vi en knapp timme senare landar har två av våra 
medpassagerare förlovat sig och själv har jag börjat dyrka sol-
guden ra så smått. men vi tar det från början.
text: kriStofer kebbon foto: matina tSogaS illuStration: Sara kebbon

Att gå ombord på en Nilenkryssning 
är som att kliva in i en annan värld och 
en annan tid, för att inte kliva av förrän 
en vecka senare. Eller rättare sagt: det är 
som att kliva in i två andra världar. Å ena 
sidan själva båten, med all den service och 
bekvämlighet som anstår ett lyxhotell. 
Å andra sidan Nildalen, med några av de 
mäktigaste sevärdheter som finns. Själv tog 
jag klivet ombord en varm afton i april.

Dag 1 – Mot Luxor 
Redan vid inflygningen över Egypten inser 
man vilken enorm betydelse Nilen har 
för landet. För från luften syns det tydligt: 
Egypten består av sand, sand och åter 
sand – och så ett grönt band som ringlar 
sig söderut från Medelhavet, grönskande 
dalar som har Nilens vatten att tacka för 
sin existens.

När vi landar på flygplatsen i Hurghada 
har vi fortfarande en bit kvar till den 
mytomspunna floden, men bussen som 
tar oss genom öknen till Luxor är utrustad 
med både vatten, frukt och air condition så 
det går ingen nöd på oss. Halvvägs till Lux-
or stannar vi för en bensträckare och jag 
passar på att prova min förmåga att köpslå, 
en procedur man förväntas gå igenom vid 
varje affärsuppgörelse i Egypten. Objektet 
för prutningen är en tjusig solhatt i finaste 

egyptiska bomull. Försäljaren presenterar 
sig som Ali, och visar sig vara min vän. Han 
kan till och med tänka sig att ge mig ett 
specialpris eftersom jag är hans vän. Efter 
att ha lyckats pruta ner priset till nästan 
hälften har vi en deal. Jag känner mig 
mycket nöjd, och det gör uppenbarligen 
även Ali, för han insisterar på att återlämna 
den euro som han först ville ha för att låta 
sig fotograferas.

Iförd min nya solhatt hoppar jag åter in i 
bussen och åker vidare till Luxor, där vi går 
ombord på vårt hem den närmaste veckan: 
M/S Grand Palm. Jag visas till min hytt, 
som visar sig vara mer ett hotellrum än en 
hytt. Här kommer jag att trivas.

Dag 2 – Egyptologiska studier
Det är onekligen en speciell känsla att 
vakna på morgonen, dra upp gardinen och 
mötas av Nilens strand utanför fönstret. 
Jag sträcker ut mig på sängen och tar del av 
skådespelet från första parkett. Kameler, 
packåsnor, vattenbufflar och ibisstorkar – 
det är onekligen en annan utsikt än genom 
fönstret hemma på X2000. Jag skulle utan 
problem kunna ägna en dag bara i hytten, 
men vi har häftigare saker på program-
met. Vi ska till Horustemplet i Edfu, ett av 
Egyptens bäst bevarade tempel.

Men innan dess hinner vi med såväl 

Livet på Nilen

konstEn att köpslå får vi träna 

på många gångEr.
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lunchbuffé som te och pannkakor på 
soldäck. Allt medan Nildalens skådespel 
fortsätter att underhålla oss till både 
styrbord och babord. Agatha Christie 
får ursäkta, men livet på Nilen känns bra 
mycket trevligare än Döden på Nilen.

Väl framme i Edfu väntar en buss som 
tar oss till templet. Med på bussen är vår 
lokale guide Abdou och vår svenska guide 
Louise. Louise har guidat på Nilen i ett 
drygt halvår, men är så peppad och entu-
siastisk att man skulle kunna tro att det är 
hennes första tur. 

Som en introduktion till tempelbesöket 
får vi en snabbkurs i egyptologi. När Louise 
säger att vi alla kommer vara hobby-
egyptologer vid veckans slut rycker jag 
mest på axlarna. Men redan efter några 
minuter förbannar jag mitt val att plugga 
medie- & kommunikationsvetenskap i 
stället för egyptologi. Bland alla gudar och 

invecklade familjeförhållanden lyckas jag 
i alla fall konstatera att falkguden Horus 
verkar vara den coolaste guden. Och det 
var till ära av just Horus som detta tempel 
byggdes. Följaktligen vaktas templet av 
två stora falkar i granit, och inne i templet 
finns mängder av väggmålningar förestäl-
landes falkguden. Och målningarna är 
verkligen magnifika. Berättelser från en 
annan tid, i form av bilder och hieroglyfer 
som är lika vackra som de är svårtydda.

Väl tillbaka på båten vankas det cock-
tailparty följt av en femrätters ”candlelight 
dinner”. Just när jag tror att jag aldrig ska 
äta mer annonseras dessertbuffén. Jag 
trodde tydligen fel.

Dag 3 – Närkontakt med Nilen 
Medan jag drömt om falkgudar och filodeg 
har vår båt tagit sig från Edfu och söderut 
till Kom Ombo. Eftersom jag vet att sche-
mat för dagen är fullspäckat ser jag till att 

utnyttja frukostbuffén till max. Stärkt av 
den färskpressade honungsmelonjuicen 
känner jag mig redo för ännu en dag av 
egyptologiska studier. 

Speciellt för Kom Ombo-templet 
är att det är tillägnat två gudar i stället 
för en – den gode Horus och den onde 
krokodilguden Sobek. Resultatet är ett 
tempel som är helt symmetriskt och in-
nehåller dubbla uppsättningar av allting: 
ingångar, hallar, sanktuarier. Efter att ha 
kollat in både den onda och den goda 
sidan promenerar vi tillbaka till båten, 
och jag drar en lättnadens suck över att 
de enda krokodiler som finns kvar här är 
mumifierade. 

På eftermiddagen angör vi hamnen i 
Assuan, Egyptens sydligaste stad. Här är 
Nilen som allra vackrast, Saharaöknen når 
ända fram till vattnet och massor av öar 
ligger utspridda som smycken i floden. 
Vi beslutar oss för att studera Nilen på 

Agatha Christie får ursäkta, men livet på Nilen  
känns bra mycket trevligare än Döden på Nilen.

utSikten från en nilenkrySSare Skiljer Sig en aning från x2000. tack vare nilen finnS grönSka mitt i all Sand.

afternoon tea med pannkakor.
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lite närmare håll och hoppar i en mindre 
motorbåt för en utflykt till Kitcheners 
Island. På vägen dit får vi nya vänner i form 
av några pojkar som leker vid flodstran-
den. De paddlar ut till oss i sina hembyg-
gda båtar, hakar fast sig vid relingen och 
sjunger för full hals. 

Under promenaden genom den botani-
ska trädgården på Kitcheners Island ser jag 
både härfågel och kungsfiskare, exotiska 
fåglar jag tidigare bara skådat i min pappas 
gamla fågelbok. Runt omkring oss växer 
kakao- och kaffebönor, mango, papaya, 
citron och lime och jag tänker att det här är 
väldigt, väldigt långt från Sverige. 

Efter middagen, när mörkret börjat falla, 
är det dags för nya äventyr. Vi ska till Phi-
lae-templet för en ljud- och ljushow. Om 
det är en mäktig upplevelse att besöka ett 
flera tusen år gammalt egyptiskt tempel, 
så är det snäppet mäktigare att göra det i 

mörker – med strålkastarbelysning och 
Omar Sharifs myndiga stämma dånandes 
ur högtalarna. 

Dag 4 – På basar i Assuan
Gårdagens schema var välfyllt, men 
dagens program är fullkomligt fullspäckat. 
Vi betar av sevärdheter på löpande band: 
den ofärdiga obelisken, Philae-templet, 
Assuandammen, Nassersjön. På vägen 
tillbaka till båten hinner vi med att besöka 
ett nubiskt parfymeri också, av bara farten. 

På eftermiddagen besöker vi en nubisk 
by och därefter är det dags att göra stan. 
Det sägs att egyptierna blir allt trevligare ju 
längre söderut man kommer, och om det 
stämmer så är Assuan platsen där män-
niskorna är som allra trevligast. Jag tror 
att det kan stämma. Visst är försäljarna 
på basaren ganska påstridiga, men alltid 
med ett leende på läpparna. Efter en hyfsat 

ljud- & ljuSSHow  
i pHilaetemplet.

egyptiSk SkönHet i aSSuan.ramSeS ii:S maSSiva klipptempel abu Simbel.

skönsjungandE fripassagErarE.

glasblåsarE på Ett nubiskt  parfymEri.
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lyckosam shoppingrunda rundar vi av med 
en kopp te på ett shisha café. 

Dag 5 – Abu Simbel
Jag är i vanliga fall extremt morgontrött, 
men under Nilenkryssningen har jag inga 
som helt problem med att bli väckt mitt 
i natten. Kanske har det att göra med att 
varje dag på Nilen bjuder på något av det 
häftigaste jag upplevt. Just den här dagen 
ska vi besöka ett av de mest storslagna 
templen Egypten har att uppbringa – 
klipptemplet i Abu Simbel. För att komma 
dit färdas vi några timmar i busskonvoj 
genom öknen. Väl framme tar det inte lång 
tid förrän jag insett att det var värt den 
tidiga väckningen. 

Om Horus är min favoritgud så är 
Ramses II definitivt min favoritfarao. Öd-
mjukhet var inte direkt hans mellannamn.  
I Abu Simbel lät han porträttera sig 
själv som en gud, bland annat längst in i 
klipptemplet där han sitter staty jämte tre 
gudar. Två gånger per år, 22 februari och 22 
oktober, tränger solens strålar igenom hela 
templet och lyser upp Ramses II:s och två av 
de andra gudarnas förgyllda ansikten. Den 
tredje guden, Ptah, var mörkrets gud och 
fick därför inte sitt ansikte upplyst. De två 
datumen är inte heller någon slump, utan 
Ramses II:s födelsedag respektive krönings-
dag. De kunde, de gamla egyptierna!

Dag 6 – Tillbaka till Luxor
Det sägs att 25 % av världens alla antika 
monument finns här i Luxor. Jag betvivlar 
inte det. Hade jag befunnit mig hemma i 
Sverige hade ett besök på Karnak-templet, 
med sina 40 meter höga pyloner, varit årets 
grej och något jag pratat om i veckor efter-
åt. Men den här veckan är det bara ett av 

flera världsberömda monument jag hinner 
med på en förmiddag. Efter Karnak väntar 
templet som gav staden sitt namn: Luxor. 
Alla som någon gång varit på Place de la 
Concorde i Paris känner till den gigantiska 
obelisken som står där. Det var här den 
ursprungligen stod, för över 3300 år sedan. 

På eftermiddagen ägnar jag mig åt det 
jag gör bäst – att slappa. Turligt nog är 
båten utrustad med allt som behövs när 
man inte orkar ta in fler historiska sevärd-
heter. Efter en väldigt kort betänketid 
väljer jag bort gymmet och koncentrerar 
mig på den lilla poolen på soldäck.

Dag 7 – Upp i det blå  
Sista dagen på kryssningen och dags för en 
av veckans många höjdpunkter – ballong-
färden. Att få göra sitt livs första ballong-
färd i soluppgången vid Konungarnas dal 
känns overkligt lyxigt. Då spelar det ingen 
roll om man får sitt wake-up-call klockan 
halv fem, det är liksom inte läge att klaga. 

Ungefär samtidigt som solen går 
upp över Luxors östbank lyfter vår gula 
luftballong och vi bjuds på en hänförande 
utsikt. Vi passerar drottning Hatshepsuts 
dödstempel och fortsätter söderut längs 
med Nilen, medan Luxor sakta vaknar till 
liv. När vi går ner på låg höjd ser jag rakt in 
i några av husen som saknar tak. Det är up-
penbart att det inte regnar så ofta här.

Plötsligt börjar ballongen skaka, men 
innan jag hinner bli orolig inser jag att det 
är kvinnan snett bakom mig som hop-
par upp och ner. ”No dancing please!” 
förmanar piloten, varpå den steppande 
brittiskan exalterat förklarar att hennes 
pojkvän just friat. Hela ballongen jublar 
och applåderar. Resan är fulländad. l

Att få göra sitt livs första ballongfärd 
i soluppgången vid Konungarnas dal 
känns overkligt lyxigt.

ballongfärd över luxor.

karnaktemplet i luxor. 
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Vings Nilenkryssning

Kaptensyrket går i arv
agamir arbetar som kapten på nilenkryssaren 
m/s grand palm, ett yrke han ärvt av sin far. 
männen i släkten har varit kaptener sedan lång 
tid tillbaka, så länge agamir kan minnas. det 
finns ingen skola som utbildar kaptener på 
nilen, och eftersom floden har en föränderlig 
sandbotten och vattenståndet varierar så kan 
man inte heller använda sjökort. i stället an-
vänder man sin erfarenhet och navigerar efter 
små öar samt hur högt dessa ligger i vattnet.

Kombinationer
varför inte kombinera nilen-
kryssningen med en veckas 
sol och bad vid röda havet? 
nilenkryssningen kan kombi-
neras med Hurghada, makadi, 
El gouna eller soma bay. vill 
du hellre stanna i luxor går det 
också att ordna. läs mer på 
ving.se/egypten

Fakta
priSexempel:  8.425:-. 1 vecka.  
Avresa från Arlanda 13/1 2011. 

flygtid: Drygt 5 timmar.

tranSfer: 4 timmar med buss.

tid: Svensk + 1 timme.

el: 220 V (samma som i Sverige).

valuta: 1 egyptiskt pund =  
cirka 1,40 kr (juni 2010).

priSnivå: Priserna ligger 
förhållandevis lågt, så du får 
mycket för pengarna.

klimat: Varmt och soligt med 
dagstemperaturer från ca +20° 
på vintern till uppåt +40° på 
sommaren.



Upplev världen 
med oss. 

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

Hjälp på 
plats

Ny resa
Ingen 
sjävrisk

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

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

Johanna Snickars, Informatör 
Försäkrinsgbolaget Europeiska

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

En undrande Eva

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

Hälsningar Europeiska

Johanna Snickars, Informatör 
Försäkrinsgbolaget Europeiska

48-49 Personporträtt.indd   48 10-03-05   07.41.33
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2011 smäller det!  
Premiär för nya…

Sunwing Waterworld Resort
Makadi Beach, Egypten

Om Makadi
Cirka 30 km söder om Hurghada 
ligger Makadi. En lugn och trevlig 
semesterort som passar dig som 
söker en avkopplande sol- och 
badsemester nära havet. Med Vings 
direktcharter når du landet på drygt 

fem timmar. Makadi är perfekt för 
barnfamiljer och dig som vill ha 
sol och bad, men ändå ha nära 

till Egyptens fantastiska historia. 
Makadi Bay är också känt för sin 

snorkling. Här finns fantastiska 
korallrev, Röda havets klara vatten 
och ett rikt undervattensliv. 

Snart kan alla barnfamiljer bo som kungar i faraonernas land. Nästa år slår Ving 
nämligen upp portarna för ett sprillans nytt Sunwing Resort – det elfte i ordnin-
gen. Denna gång har turen kommit till Egypten, och hotellet blir något utöver 
det vanliga. Sunwing Waterworld Resort Makadi Beach är byggt i arabisk stil med 
vattenparker för barn i alla åldrar. Komplett med pooler och vattenrutschbanor 
är det ett riktigt paradis för alla badglada familjer. Och de som föredrar att 
bada i havet kan glädjas åt att hotellet ligger på den barnvänligaste delen av 
Makadi-stranden.

Men även om mycket är nytt så kommer trogna Sunwing-
gäster förstås att känna igen sig. Barnens favoriter Lollo & 
Bernie finns på plats, det finns ett stort MiniLand för de 
yngsta, Play & Chat för de lite större och så shower och 
underhållning – precis som vanligt på Sunwing Resort.  
De rymliga familjesviterna har stort badrum, balkong eller 
terrass samt tillgång till internet. Dessutom är hotellet det 
första Sunwing Resort som har full All Inclusive.

Sunwing Waterworld Resort Makadi Beach – öppnar 2011.

Läs mer på Ving.se/sunwing



26   vings värld nr 3/2010

Mer semester för pengarna  
 – hemligheterna bakom ett bra köp

Smart planering, lite flexibilitet och ”kupongjakt” – och du kan spara många 
sköna tusenlappar på din semesterresa. Här är reseproffsens bästa tips som 
ger dig mer semestervaluta för pengarna!
text: Lisa thorngren foto: vings biLdarkiv

råd&tips

racha isLand, rawai, thaiLand
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Res när ingen annan vill resa
Undvik – om du kan – skolloven. Satsa  
hellre på veckan direkt efter att sommar- 
lovet har slutat eller veckan innan jul då  
alla är  upptagna med pepparkaksbak och 
julklappsinköp. 

 Lusläs rabatterbjudanden
Barnpriser, singelrabatter, webbrabatter, 
boka tidigt-rabatter och familjeerbjud-
anden – väljer du rätt hotell under rätt  
period kan du spara tusenlappar på att 

utnyttja diverse rabatter och erbjudanden. 
Lusläs regelbundet den information som 
ligger under ”aktuella erbjudanden” på 
Ving.se

All Inclusive lönar sig oftast
För så lite som någon tusenlapp extra per 
vecka kan man på vissa hotell få all mat och 
all dryck inkluderad i resans pris. Barn äter 
oftast gratis. Jämför det med att äta ute tre 
gånger per dag och att köpa glass och läsk 
under en semester… 

Håll dig uppdaterad via nyhets-
brev, Facebook och Twitter 
Har vi resor ”över” vänder vi oss alltid till 
våra nyhetsbrevsprenumeranter och fans 
på Facebook i första hand. Exempelvis har 
vi det som vi kallar Happy Hour – exklusivt 
för de som prenumererar på Vings 
nyhetsbrev – då vi under ett par timmar 
slumpar ut resor till vrakpriser. Vi har också 
haft kampanjer som ”Res 2 betala för 1” och 
först-till-kvarn-rabatter på flera tusen 
kronor. Anmäl dig på Ving.se du också.

Många tror att de bästa fynden 
alltid finns på sista minuten-
marknaden. Fel, säger reseproff-

sen hos Ving. Det är genom att planera 
smart, vara flexibel och dammsuga mark-
naden på rabatterbjudanden som man får 
absolut bäst semestervaluta för pengarna.

– Priser på resor styrs, precis som 
allting annat, av tillgång och efterfrågan. 
Dyrast är det när många vill åka, exempel-
vis under skolloven. Så har man möjlighet 
ska man försöka planera in semestern till 
exempelvis veckorna innan jul, då det är 
riktigt fyndläge, eller direkt efter som-
marlovet då de flesta precis avslutat sin 
semester, säger Stefan Lincoln, som job-
bar med inköp och prissättning av resor 
hos Ving.

Skolloven styr alltså mycket för prisjä-
garna. Men inte allt. Vissa rabatter gäller 
även under högsäsong och sedan handlar 
det också om att välja ”rätt” resmål och 
hotell, de som ger mycket valuta för 
pengarna. 

– All Inclusive kan vara en riktigt bra 
affär, speciellt för barnfamiljer. Räknar 
man ihop notan för en vecka med alla 
måltider ute på stan plus några läsk och 
glassar varje dag inser man att man oftast 
tjänat in det flera gånger om på ett All 
Inclusive-hotell.

Lara resort & spa (5) turkiet  
(prisex: 9.150:-/person. 1 v från Arlanda 5/10).  
ett av de bästa all inclusive-hotellen ving 
har! här ingår aLLt.

sungarden grand resort 
(4)  hurghada, egypten 
(prisex: 5.075:-/pers. 1 v från Arlanda 16/12).  
spektakulärt hotell med gigantiska 
poolområden.

pLaya deL soL (e)  gran canaria  
(prisex: 4.875:-/pers. 1 v från Arlanda 6/01).  
populärt lägenhetshotell som är välkänt 
för sin dansmusik under vintersäsongen.

sunfamiLy the miLL (3) aruba  
(prisex: 11.075:-/pers. 2 v från Arlanda 6/12). 
gemytligt hotell med karibienkänsla på 
paradisön aruba.

peLicano inn (w)  mexiko  
(11.575:-/person. 2 veckor från Arlanda 17/3).  
enkelt och fräscht hotell med perfekt 
läge mitt på stranden.

men vad hände med sista minuten? är 

det inte det biLLigaste aLternativet i 

sLutändan?

– Visst kan man alltid komma över en billig 
sista minuten-resa men sista minuten 
betyder inte automatiskt att resorna är 
billiga, utan att vi befinner oss nära inpå 
avresa. 

Dessutom, menar Stefan, är hotell-
utbudet oftast väldigt begränsat för sista 
minuten-jägare. De bästa och populäraste 
hotellen är de som tar slut först.

– I och med att just hotellet blivit en 
sådan stor och viktig del av semester-
upplevelsen för många har sista minuten 
nästan blivit lite ute. Då skulle jag hellre 
rekommendera planering, rabattjakt och 
flexibilitet! Så att man inte blir besviken, 
avslutar Stefan.

råd&tips

Fem länder som ger bra 
semester valuta för pengarna

Turkiet 
Indien 

Egypten 
Thailand 
Tunisien

Fem hotell som ger bra 
semester valuta för pengarna

Så får du mest semestervaluta för pengarna
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Vuxentid!

När Wild Kids-Ola åker på semester han-
dlar det oftast om äventyr som safari i Afrika 
eller forspaddling i Norrland. Men i år blev 
det annorlunda. Då var det treåriga Loa som 
fick sätta agendan – och valet föll på Gran 
Canaria och Sunwing Resort Arguineguín. 
En vecka i mars. Direktflyg från Arlanda. 
Förbokad transfer. MiniLand, barnmeny, 
uppvärmda pooler, minidisco och Lollo & 
Bernie… en helt ny upplevelse för Ola och 
hans familj.

– Allt var så enkelt! Så ordnat och 
genomtänkt på något sätt vilket gjorde att 
man verkligen kunde slappna av och bara 
fokusera på att umgås.

Och det var också precis vad de gjorde. 
Dagarna gick i första hand åt till att bada, 
leka i MiniLandet, krama Lollo & Bernie, 
äta pizza, mysa på terrassen, bada igen, leka 
i MiniLandet, krama Lollo & Bernie… ja ni 
förstår själva. Å andra sidan – är det någon 

Är det någon som bör föräras med epitetet ”barnens favorit” så är 
det Ola Lindholm: Programledare för bland annat SVt:s megasuc-
céer Myror i Brallan och Wild Kids. i mars tog han med sig familjen 
till en annan välkänd barnfavorit – Sunwing Resort på Gran Canaria.
TexT: Lisa Thorngren FoTo: privaT och vings biLdarkiv

som har myror i brallan så är det just Ola 
Lindholm, varför ett par utflykter runt ön 
blev i det närmaste obligatoriskt. En dag åkte 
familjen till fiskebyn Puerto de Mogán och 
låg på mage och matade fiskarna med frallor. 
En annan dag kollade de in huvudstaden 
Las Palmas. Och så blev det förstås ett besök 
på Palmitos Park som gjorde stort intryck, 
framförallt på Ola som ”samlar” på zoo.

– Jag har varit på zoo över hela världen – i 
USA, Kina, Indien, Tyskland… men det här 
var ärligt talat det bästa jag någonsin har 
varit på. Det var helt magiskt.

För Loa däremot infann sig magin i första 
hand när han fick träffa Sunwing Resorts 
egna maskotar Lollo & Bernie. Eller busa 
runt i MiniLandet!

– Jag vet inte hur många gånger vi skakade 
hand med Bernie och kramade Lollos långa 
hals. Loa var helt uppslukad av de där två så 

Ola Lindholm 
Ålder: 38 år
Familj: Sambon Lotta Bäcker och 
sonen Loa, 3 år.
aktuell: Som programledare för 
SVt:s megasuccé Wild Kids samt 
chefredaktör för Kamratposten.

Fo
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När barnens favorit   åker till barnens favorit
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Olas Topp 5
1.  Palmitos Park – den bästa djurpark 

jag varit på.

2.  Sunwing resorts Picante Pizza 
– åt minst 12 stycken under en 
vecka.

3.  att loa hade så mycket kul att 
göra.

4.  dubbelduschen på hotellet. 
kommer installera en hemma.

5. lollo & Bernie.

Loas topp 5
1. lollo & Bernie.

2.  miniland – alldeles för tidigt varje 
morgon.

3. den uppvärmda barnpoolen.

4. lollo & Bernie.

5. Palmitos Park.

nu har vi slutat sjunga trollmor på kvällarna, 
det är bara Lollo & Berniesången som gäller, 
säger Ola med ett leende.

För barn (och föräldrar) är Ola Lindholm 
i första hand känd från barnprogrammen 
Myror i Brallan och Wild Kids som år ut och 
år in toppar listan över populäraste program 
på SVT. Men Ola är också chefredaktör för 
Sveriges största barntidning Kamratposten 
– och började faktiskt sin karriär en gång 
i tiden på ZTV. En dag ringde en kompis 
och ville ha med Ola på ett pilotprojekt, ett 
naturprogram för 6-åringar där Ola över-
talades till att bli ”test-programledare”…

Sedan var det någon som kläckte idén om 
”Gissa bajset”…och resten är historia.

Dyker Ola upp på en skolgård blir det i det 
närmaste kaos berättar han, men under 
semestern på Sunwing Resort var uppmärk-
samheten mer lagom.

– Visst var det några som kom fram och 
ville ta ett kort, få en autograf eller fråga hur 
man gör för att komma med i Wild Kids, 
men nja… det fanns så mycket saker som var 
roligare på Sunwing Resort än jag, säger Ola 
och skrattar.

Läs mer om Sunwing på Ving.se/Sunwing

wiLd Life På GRan CanaRia.

Let’S danCe! LOa intaR minidiSCOt.

– kOLLa PaPPa!

– kOLLa LOa!

Bada, Bada, Bada…

BiLdtext

När barnens favorit   åker till barnens favorit

PaLmitOS PaRk – VÄRLdenS BÄSta djuRPaRk.

miniLand. hÄR BöRjade Vi – aLLdeLeS  
föR tidiGt– VaRje mORGOn.

den uPPVÄRmda BaRnPOOLen med  

SkuGGtak – en kLaR faVORit.
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roomservice

Är det någon idé att fylla i det där frågeformuläret som man får när 
man kommer hem från sin resa? Ja, helt klart! Utifrån svaren som kom-
mer in avgör vi på Ving vilka hotell och resmål vi ska satsa på respektive 
plocka bort, om vi behöver jobba på att förbättra vår service någon-
stans eller kanske sätta in en extra transferbuss. 

Ett färskt exempel är totalrenoveringen av populära SunGar-
den Side Resort, som länge varit ett av Vings absolut populäraste 
familjehotell i Turkiet. Men för ett par år sedan började det dyka upp 

kommentarer om att rummen började bli ganska slitna. Successivt 
sjönk även värdena för poolområde, lobby och restauranger. Tillsam-
mans med hotellägaren beslutade vi att något måste göras. Vintern 
2009/2010 stängde hotellet igen och samtliga rum och gemensamma 
ytor totalrenoverades. När hotellet öppnade för sommaren var det 
nog inte många stamgäster som kände igen sig! 

Så tack alla ni som hade synpunkter på Side Resort – det resulte-
rade i en totalrenovering av hela hotellet!

Vad händer med frågeformuläret? 

En person som aldrig reser tror att 
hans mammas matlagning är den 
bästa i världen.  Afrikanskt ordspråk10romantiska 

städer
Funderar du på att förlägga 
bröllopsresan till en storstad? Bra 
tänkt! En storstadssemester kan ju 
vara minst lika romantisk som en 
aldrig så härlig paradisstrand. Men 
vilken stad ska man välja? Resema
gasinet Travel + Leisure gick till 
botten med frågan och kom fram 
till denna topplista över världens 
mest romantiska städer. Bröllops
sviten hittar du på Ving.se.

1. Paris 6. Florens 
2. Venedig 7. Wien
3. San Francisco 8. Barcelona
4. Rom  9. Buenos Aires
5. New York 10. Sydney 

Vings senaste nyhet i Rom är i själva verket 
ganska gammal. Redan 1467 öppnade näm-
ligen Roms äldsta hotell, Sole al Pantheon, 

som nu gör entré i Vings hotellutbud. Sedan 
öppnandet på 1400-talet har hotellet dock 
genomgått (minst) en omsorgsfull renove-
ring, utan att förstöra den gamla atmosfä-
ren. Inget rum är det andra likt, och läget 
går inte heller att klaga på. Sole al Pantheon 
ligger precis framför det 2000 år gamla 
Pantheon vid charmiga Piazza della Rotonda 
– nära både Piazza Navona, Fontana di Trevi 
och Spanska trappan. Bor du här är du i fint 
sällskap, för bland tidigare stamgäster märks 
poeten Ariosto, filosofen Jean-Paul Sartre 
och den tysk-romerska kejsaren Fredrik III av 
Habsburg.

Gammal nyhet i Rom

Alla som reser med Ving får möjlighet att betygsätta 
sin resa efter hemkomsten. Allt från vädret till 
standarden på hotellrummen betygsätts. Nu kan vi 
avslöja att det är Madeira som har hotellen med de 
mest nöjda gästerna. Det samlade snittbetyget för 
Madeiras hotell ligger på över 4, och allra bäst betyg 
får Cliff Bay Resort med 4,627. Vill du bilda dig en egen 
uppfattning så flyger Ving charter till Madeira året 
om, från Arlanda och Köpenhamn.

MadeiRa haR nöjdast GästeR

81% …av svenskarna lämnar datorn hemma på utlands semestern. Åtminstone om man får tro de 14 231 deltagarna i Vings resepanel.
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Gran Canaria satsar
– tre nya golfbanor på tre år, och fler på gång
Nu har Gran Canaria mer än bara skönt klimat och kort flygresa att 
locka kräsna golfentusiaster med. Tre nybyggda banor på tre år, och 
mängder av nya lyxhotell, har fått rekordmånga spelare att hitta hit.

– Bättre vintergolf inom rimlig restid från Sverige är svårt att hitta, 
säger Vings golfvärd Jesper Cernold.
TexT: Lisa Thorngren FoTo: Vings biLdarkiV

Det finns de som fortfarande förknippar 
Gran Canaria med Sällskapsresan, gris
fester och Pepes Bodega. Därför blir över
raskningen desto större för de golfare som 
ändå hittar hit.

– Många golfare som kommer hit första 
gången blir faktiskt förvånade. Både över 
banornas kvalité men också över variatio
nen. Här kan man verkligen få olika  
golf upplevelser varje dag, berättar Jesper 
Cernold. Han har jobbat som golfvärd för 

Ving på Gran Canaria de senaste fem åren 
och kan vittna om den utveckling som skett.

Golfsatsningen från turistmyndigheter
nas sida är ambitiös. Målet är en kvarts mil
jon golfturister per år (idag ca 175.000) och 
totalt 14 nya banor, varav tre redan sett da
gens ljus: Lopesan Meloneras, Anfi Tauro 
Golf, och Salobre Golf & Resort (norra ba
nan). Alla 18hålsbanor ligger på sydsidan, 
bara tio eller max femton minuter med bil 
från hotellen i Playa del Inglés. 

– De nya banorna har gett ett enormt 
uppsving för golfen här! Personligen anser 
jag att det inte finns någon annan vinter
destination – inom rimligt flygavstånd från 
Sverige – som kan matcha Gran Canaria 
vad gäller golfupplevelser nu, säger Jesper. 

Anfi Tauro är den bana som sägs ha  

anFi Tauro goLF.
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kostat mest att bygga – 27 miljoner euro 
enligt uppgift – och kvalitén och spelupp
levelsen är därefter, berättar Jesper. Hålen 
snirklar sig fram mellan lodräta klippväg
gar och livsfarliga stup och omgivningarna 
är spektakulära. Banan omges av palmer, 
insjöar, forsar och vulkaniska klippor. 

Samma sak gäller Lopesan Meloneras, 
som är Jespers personliga favorit. Inte bara 
på grund av banans kvalité och variation, 
utan också för inramningen. Flera av hålen 
spelas med makalös utsikt över havet, 
stranden och marinan.

– Många av våra gäster säger att de skulle 
kunna spela bara på Meloneras – eller bara 
på Anfi – en hel vecka utan att tröttna. Och 
jag håller med. Det här är golf på hög nivå, 
säger Jesper.

För dem som vill ha en utmaning rekom
menderar Jesper Salobre norra, som är en 
av de två banorna på lyxhotellet Salobre 
Golf & Resort uppe i bergen. 

– Salobre norra är inget för medelgolfa
ren… den här banan är riktigt svår till och 
med för mig som ändå spelat golf sedan jag 
lärde mig att gå, säger Jesper och skrattar.

Och det är faktiskt ingen överdrift. Är 
det någon som kan spela golf så är det Jes
per som sedan tonåren kan titulera sig 
”scratchspelare”, det vill säga en spelare 
med handicap noll.

Jesper växte upp mitt på en av Sveriges 
största golfanläggningar, där hans pappa 
var pro och instruktör. Sedan sex års ålder 
har han spelat golf aktivt, som tonåring 
blev han utplockad till juniorlandslaget 
och 19 år gammal började han bygga på en 
egen golfbana. 2002 öppnade Bryttsät
ter Golfklubb som snabbt kunde räkna 
sig till en av de mest aktiva klubbarna i 
Norrköpingsregionen.

Idag har Jesper lyckats kombinera det 
bästa av två världar, tycker han själv. Under 
sommarhalvåret driver han sin egen golf

klubb, under vinterhalvåret jobbar han 
som golfvärd för Ving på Gran Canaria.

– För mig är det ett perfekt upplägg.  
Att lämna Sverige så fort det börjar bli kallt 
och mörkt för att pegga upp i värmen på 
Gran Canaria några timmar senare, säger 
Jesper.

Som golfvärd är Jespers uppgift att fin
nas till hands för de gäster som reser med 
Ving till Gran Canaria för att spela golf.  
Ca 40 personer i veckan under hög säsong. 
De allra flesta har bokat golfpaket hemi
från och garanteras därmed starttider på 
tre av öns bästa banor. Här är det Jespers 
ansvar att se till så att alla kommer ut  
i tid och att allting flyter smidigt.

– Förbokade starttider är nästan ett 
måste under högsäsong. Annars är det inte 
säkert att man kommer ut, eller så får man 
jättekonstiga tider. Vi garanterar alla våra 
gäster starttider mellan kl 09 och 11 för att 
man ska hinna äta frukost i lugn och ro och 
ändå vara tillbaka till eftermiddagen.

Det är också Jesper som delar in golfar
na i olika ”bollar” (team). Eftersom man 
helst ska vara fyra stycken i varje boll för 
att spelet ska bli effektivt hittar ensamgol
fare eller de som reser i par ofta nya vänner 
under veckan. 

– Jag försöker rotera så att man får spela 
med olika personer varje dag. Det är jätte

Jespers favorit…
…bana: Meloneras som alltid håller så 
otroligt hög kvalité! grymma vyer och 
varierande golf. det är gran Canarias svar 
på Pebble beach.

…håL: Femte hålet på salobre norra. Från 
vit tee måste man få iväg bollen en bra bit 
över 200 meter för att landa på torr mark. 
en ordentlig utmaning med andra ord.

…hoTeLL: sunprime atlantic View: nytt 
fräscht hotell med bra läge och skandi-
navisk design. härifrån har man nära till 
massor av bra restauranger. 

…sTrand: anfi beach. Fin strand med 
kritvit sand som skeppats från bahamas.

…resTaurang: För alla köttälskare är 
espetada i Playa del inglés ett måste. själv 
är jag vegetarian, så om jag får välja blir det 
en vegetarisk tapasmeny på guantanamo i 
Playa del Cura.

…barhäng: saloon i Playa del inglés.  
det är ett skönt ställe med avslappnad 
atmosfär och bra musik. det är nämligen 
jag som brukar spela skivor här, ha ha!

anFi Tauro goLF.
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Gran Canaria
så reser du hiT: Ving har 
direkt charter året runt, under 
vintersäsongen från 15 avreseorter.

FLygTid: 5,5 timmar från Arlanda.

kLiMaT: Gran Canaria har ett jämnt 
och fint klimat året runt. Medeltem
peratur på sommaren ca 25 grader 
och på vintern ca 18 grader.

goLFsäsong: Året om.

goLFbanor: Maspalomas Golf,  
Lopesan Meloneras, Anfi Tauro Golf,  
Salobre Golf & Resort (2 banor: 
södra och norra), El Cortijo Golf och 
Bandama  Golf. Samtliga 18 hål.

Vings goLFPakeT: Ving erbjuder 
tre eller fyra dagars golfpaket med 
förbokade starttider på banorna 
Salobre södra, Lopesan Meloneras 
och Anfi Tauro. Golfvärd finns på plats 
16/10–1/4. Pris från 2.995:-/person. 

PrisexeMPeL: Boende på Riu 
Flamingo (r) 1 vecka inkl. 
flyg och fyra dagars golfpaket från 
9.250:-/person. Exemplet avser 
avresa 12/1  2011.

goLFnyheTer 2010/2011
•    Ving erbjuder två ”specialgolf

veckor”, Ving Gran Canaria Open, 
med fullt fokus på golfen. Vi spelar 
fem dagars golf, varav fyra är 
tävling. Boende på Sunprime 
Atlantic View (4). 1 vecka 
inkl. flyg, hotell och greenfee från 
11.860:-/person. Avresa 8/12  2010 
eller 9/3 2011. Läs mer på Ving.se

•   Golfpaket för boende på Salobre 
Golf & Resort (5),  
PrisexeMPeL: 1 vecka inkl. 
obegränsad golf under 6 dagar på 
Salobres två banor från 12.375:-/
person. Exemplet avser avresa  
15/4  2011.

Ving.se/goLFresor
Läs mer om våra golfpaket och golferbjudan-
den på närmare 50 resmål världen över. Här 
finns också information om Vings golfskolor, 
tävlingen Årets Ving-golfare och mycket mer.

uppskattat och sammanhållningen i slutet 
av veckan är fantastisk! Vi får alltid kopiera 
upp papper med allas mailadresser och vis
sa blir så bra vänner att de fortsätter träffas 
hemma i Sverige sen – eller reser tillbaka 
nästa år tillsammans, berättar Jesper.

Något annat som är väldigt uppskattat 
bland Vings golfgäster är tävlingen ”Veck
ans Vinggolfare” som går av stapeln varje 
vecka under högsäsong. Naturligtvis är det 
frivilligt att vara med men Jesper berättar 
att detta för många blir semesterns höjd
punkt.

– Det är precis som en vanlig golfrunda 
med den skillnaden att alla tävlar mot var
andra. Efteråt samlas vi i klubbhuset, tar 
någonting att dricka tillsammans och så 
utses vinnaren. Det brukar vara en jätte
rolig dag.

Vinnaren får en inbjudan till Årets Ving
golfare som Ving arrangerar varje sommar 
på Öland.

Det roligaste med att vara golfvärd är 
människorna, tycker Jesper. Alla gäster som 
kommer och går under en säsong – och 
som kommer tillbaka. En stor del av Vings 
golfgäster på Gran Canaria är så kallade 
”repeaters”, som återvänder till ön år efter 
år för att spela golf. Enligt Jesper är det 
framför allt variationen, banornas karaktär 
och det behagliga klimatet som lockar.

– Det är inte många vinterdestinatio
ner som kan erbjuda så otroligt bra golf 
på så kort flygavstånd. Sedan är ju klima
tet här idealiskt för golf. Stabilt. Inte för 
varmt och inte för kallt. Det är en förut
sättning för att kunna njuta av spelet, sä
ger Jesper.

Men vad gör man då en golffri dag? 
Finns det sådana i Jespers liv?

– Jo då, jag brukar tipsa mina gäster om 
att hyra bil och utforska ön. Börja med en 
frukost i Puerto de Mogán och kör sedan 
norrut, tvärs över ön. Då får man garante
rat se en annan sida av den här ”charter
ön”. Gran Canaria har fyra olika klimat
zoner och det är verkligen en upplevelse 
att se hur naturen förändras från öken
landskap till barrskog. Låt det ta större 
delen av dagen – och planera inte för 
mycket. Stanna i någon av de små byarna 
längs vägen för lunch och avsluta sedan 
med en tapasmiddag i gamla stan i Las 
Palmas. Men glöm inte en bra karta, av
slutar Jesper. l

LoPesan MeLoneras.

PuerTo de Mogán.

saLobre goLF & resorT.
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Ylva Kjellström har jobbat som rese
säljare i tio år och är nu stationerad på Vings 
callcenter i Stockholm.

Vi är en barnfamilj, tVå Vuxna och tVå 

barn. Vart ska Vi åka?

– Jag är själv mamma till en 2-åring och en 5-åring, 
så till denna familj skulle jag absolut rekommen-
dera våra egna familjeparadis Sunwing Resort. 
Här har man har lagt tid och omtanke på detaljerna som gör resan till 
en riktig semester, för både barn och vuxna. Gäller det en sommar-
semester tycker jag att Sunwing Resort & Spa Sandy Bay på Cypern  
är oslagbart. Här bor man direkt vid havet och det är enkelt att göra 
små utflykter med cykel eller bil. Är det vintersemestern som ska  
planeras är Sunwing Resort Fañabé på Teneriffa min personliga  
favorit. Hotellet har perfekt läge, nära stranden och här finns flera  
bra restauranger inom räckhåll.

Catarina Wohlin  har jobbat som rese
säljare i 26 år och är nu stationerad i Ving
butiken i Göteborg. 

Vi är ett par som uppskattar riktigt bra 

boende och god mat. Vart ska Vi åka?

Vill man äta riktigt god mat under semestern så 
blir förstahandsvalet Spanien. Jag skulle rekom-
mendera de här kunderna boende på Sunprime Riviera Beach & Spa 
i Playa del Cura på Gran Canaria, ett riktigt bekvämt hotell som ligger 
direkt vid stranden och har en fantastisk restaurang där man kan för-
boka ett tre eller fem dagars middagspaket för bara 895:- resp. 1.395:-. 
Då får man tre alternativt fem trerättersmiddagar med utvalda viner. 
För resterande måltider finns ett urval av bra restauranger i Playa del 
Cura och närliggande orter. Mellan alla goda måltider på Gran Canaria 
kan man njuta av sköna spa-behandlingar på hotellet.

Alla är olika. För vissa handlar drömsemestern om 
upplevelser och äventyr. Andra njuter mest när de 
får ligga i en solstol och läsa böcker. Eller när barnen 
får sitt vad gäller kompisar, aktiviteter och pooler.  

Vi bad tre av våra säljare ge sina bästa restips till 
äventyraren, barnfamiljen och finsmakaren.

Vilken resa  
rekommenderar du?

Thomas Hedblom har jobbat som  
rese säljare i 22 år och är nu stationerad  
i Ving butiken i Malmö. 

jag Vill ut på äVentyr! Vart ska jag åka?

– För den som vill göra sitt livs resa skulle jag 
rekommendera Kenya. Börja semestern med en 
fyra dagars safari strax utanför Nairobi i natur-
reservaten Nakuru och Masai Mara. Här finns 
möjlighet att – på riktigt nära håll – möta ”The Big Five” i sin naturliga 
miljö. Därefter flyger man vidare till paradisön Zanzibar som ligger i 
Indiska Oceanen och njuter av tio dagars total avkoppling längs de 
kritvita stränderna.

tre tips

masai mara, kenya.

Här finns möjlighet att – på riktigt nära håll – 

möta ’The Big Five’ i sin naturliga miljö.

Här bor man direkt vid havet och det är enkelt 
att göra små utflykter med cykel eller bil.

Ett riktigt bekvämt hotell som ligger direkt vid 

stranden och har en fantastisk restaurang.

sunprime riViera beach & spa 4
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bali •  Kamandalu ResoRt & spa, ubud   4 
pris från 13.145:- per person med reguljärflyg från arlanda inkl. skatter. del  i dubbelrum 7 nätter. Gäller perioden 6 januari till 31 mars 2011. begränsat antal platser.

det är dags att en gång för alla slå hål på en gammal seglivad myt. Hemma 
är inte alltid bäst. däremot kan borta mycket väl vara bra. som när man 
tar in på hotell och kliver in i ett rum som liksom får tiden att stanna. då är 
borta till och med bättre än bra. då är borta bäst. så häng med när vi glän-
tar på dörren till några riktigt extravaganta hotellrum, från bali till paris.

Do not disturb...
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turkiet  •  Hillside su, antalya   5 
pris från  8.225:- per person, del i dubbelrum. 1 vecka från arlanda 5 oktober 2010. begränsat antal platser.
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Paris  •  CentRal saint-GeRmain   e
pris från 3.535:- per person med reguljärflyg från arlanda inkl. skatter. del i dubbelrum 2 nätter. Gäller perioden 3 januari till 15 mars 2011. begränsat antal platser.
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aruba •  buCuti beaCH ResoRt   r
pris från 20.825:- per person, del i dubbelrum. 2 veckor från arlanda 6 december 2010. begränsat antal platser.
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maldiverna  •  diva maldives   5 
pris från 33.705:- per person med reguljärflyg från arlanda inkl. skatter. del  i dubbelrum 7 nätter. Gäller perioden 5 januari till 31 mars 2011. begränsat antal platser.
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Bor det en liten mästerfotograf i dig? Då ska du plocka fram 
kameran och vara med i vår stora fototävling. Ta en bild på 
temat ”morgondopp” och var med och tävla om en resa till ett 
av våra hotell för vuxna – Sunprime Resorts. Tolka temat som 
du vill, ju mer kreativt desto bättre. När du valt ut din bästa bild 
mailar du den till vingsvarld@ving.se, med rubriken ”tävling”. 
Endast ett bidrag per deltagare godkänns.

Tävlingsregler Vinnaren utses av en jury bestående av medarbetare på Ving. Juryns beslut kan ej 

överklagas. Anställda på Ving samt deras familjer kan ej delta i tävlingen. Vinstskatt betalas av vinnaren. 

Tävlingen pågår t.o.m. den 24 oktober 2010 och vinnaren publiceras på http://tavlingar.ving.se. Ving för-

behåller sig rätten att publicera det vinnande bidraget.

Fototävling  
–vinn en resa för 20.000:- 

Vinn en resa till 
Sunprime Resorts
Förstpristagaren vinner en resa till 
ett våra hotell för vuxna – sunprime 
resorts. en semester med högklas-
sig mat och dryck, spa, träning och 
en lugn och behaglig atmosfär.
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Den typiska italienska skidåkaren håller sig helst till de pistade 
backarna, vilket leder till två bra saker. Dels håller pisterna mycket 
hög klass, och dessutom lämnas en massa fina opistade områden 
till oss offpistglada svenskar. Med andra ord: här finns något för alla 
typer av utförsåkare. Så om du är det minsta intresserad av skidåk-
ning är frågan egentligen inte om du ska åka till italienska Alperna, 
utan vart du ska åka. Här guidar vi dig bland Vings italienska pärlor, 
och tipsar om några heta hotell för dig som vill bo lite bättre. 

För den nyfikne 
Sestriere är en av byarna i Vialattea (”Vintergatan”), ett område 
som omfattar över 40 mil pist. Skidorten är kanske mest känd för 
att ha varit värd för de alpina grenarna i Turin-OS 2006. Här kan du 
välja och vraka mellan allt från OS-backarna i Sestriere Borgata och 
Kandahar Banchetta till barnbackarna vid skidskolan i centrum. 
Skidmagasinet Brant förvånades nyligen över att inte fler svenskar 
hittat till denna pärla, som man kallar för ”en friåkares dröm”.

Stella Alpina, Canazei
Charmig pension i sydtyroler-stil, mitt i 
Canazeis gamla bydel. Här blir du väl omhän-
dertagen av den trevliga värdinnan Edith.
Pris fr 7.075:- per person, 1 vecka från Arlanda 15/1 2011. 

3 heta hotelltips:

Principe delle Nevi, Cervinia r
Ett mysigt hotell mitt i backen med fantas-
tiskt god mat. Hotellägaren bygger sina egna 
skidor som du kan köpa.
Pris fr 12.550:- per person, 1 vecka från Arlanda 22/1 2011. 

Lac Salin Spa & Mountain Resort, Livigno
30 m från liften ligger detta läckert des-
ignade hotell. Vinälskare bör ta en titt på 
vinlistan som inte går av för hackor.
Pris fr 10.200:- per person 1 vecka från Arlanda 15/1 2011. 

Gillar du skidåkning av yppersta klass, utsökt mat 
och goda viner? Då är de italienska Alperna något 
för dig. Här hittar du den perfekta kombinationen av 
dessa tre goda ting.

För barnfamiljen
Reser du med barn är Livigno ett utmärkt val. I denna mysiga 
by hittar du prisvärt boende och ett ganska stort och snösäkert 
system med många barnvänliga backar. Att barn upp till åtta år 
åker gratis gör förstås inte saken sämre. Ett annat bra alternativ 
för barnfamiljer är Canazei, med skidterräng som lämpar sig för 
alla typer av skidåkare. Eller varför inte snösäkra Cervinia, ett 
högalpint system som är snällt på den italienska sidan men mer 
varierat i Zermatt på den schweiziska sidan – som också inklude-
ras i liftkortet.

För den erfarne skidåkaren 
Skidåkningen i och runt Gressoney sker på ett 25 kilometer  
långt bergsmassiv med flera toppar över 4.000 meter. Det är  
ett sällsamt vackert högalpint område som 
når sin kulmen i berget Monte Rosa, 
4.634 meter över havet. Hit kommer 
många duktiga åkare som söker 
offpist i världsklass. Tidigare 
nämnda Cervinia och Zermatt 
är andra bra alternativ. De är 
snösäkra och har många sköna 
offpiststråk.

CIAO CIAO ITALIA

Gressoney

Offpist
När du viker av från pisterna ska en bergsguide alltid vara med. Dels för säkerheten, men också för att du ska hitta rätt. I Italien finns regler för offpiståkning, och särskilda skidpoliser som ser till att reglerna följs.

rre
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5
TexT: KrisTofer Kebbon. foTo: Vings bildarKiV

1

4
tips för  
shoppingsugna
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1Marché aux Puces  
de Saint-Ouen, Paris
Loppmarknadernas loppmarknad! Paris 
största och mest berömda marknad har 
runt 3 000 stånd med allt från vackra 
antikviteter till rent skräp. För att göra ett 
riktigt klipp ska du helst vara fransktalande 
eller en rutinerad samlare, men oavsett om 
du är ute efter att handla eller bara titta är 
det en upplevelse att promenera runt här. 
Se upp för ficktjuvar i trängseln bara.  
Öppet lördagar, söndagar och måndagar.
Hitta hit: Metro till Porte de Clignancourt.
Mer info: www.parispuces.com

2The Dubai Mall,  
Dubai
Granne med världens högsta byggnad, Burj 
Dubai, ligger Dubai Mall – världens största 
köpcentrum. Ett gigantiskt shoppingtem-
pel med över 1 200 butiker på en yta av 
350 000 kvadratmeter. Här är det extra allt 
som gäller. Vill du inte ta ett par varv på 
den stora skridskobanan eller se en film på 
någon av de 22 biograferna kan du beundra 
alla hajar, rockor och jättesköldpaddor i 
det gigantiska akvariet. Öppet alla dagar.
Hitta hit: Metro till Burj Khalifa.
Mer info: www.thedubaimall.com

För somliga är shopping en livsstil, för andra bara ett nödvändigt 
ont. Men det finns shopping som har något för alla, upplevelser 
helt i klass med kända sevärdheter som Louvren och Colosseum.  
Vi har vaskat fram några guldkorn som kan få den mest inbitne 
shoppingmotståndaren att dra på munnen – och shopping
älskaren att gå i spinn.

3Century 21,  
New York
Ett besök på Century 21 är ett måste för 
alla shoppingälskande New York-turister. 
Denna stora designer-outlet på nedre 
Manhattan har massor av kläder, skor 
och väskor från alla tänkbara märken – till 
mycket låga priser. Orkar du leta en stund, 
i sällskap av en hel drös andra shopping-
galna människor, kan du göra riktigt bra 
fynd här. Öppet alla dagar.
Hitta hit: Tunnelbana till World Trade 
Center.
Mer info: www.c21stores.com 

4Chatuchak Weekend 
Market, Bangkok
Chatuchak (även känt som Jatujak eller 
”J.J.”) är världens största utomhusmark-
nad med varor från Thailands alla hörn. 
Uppgifterna om antalet stånd går isär, men 
sanningen ligger förmodligen någonstans 
mellan 5 000 och 15 000, varav de flesta 
endast håller öppet på lördagar och sön-
dagar. Här finns allt, från små hundvalpar 
till mp3-spelare. Ska du hinna med allt får 
du garanterat stanna hela helgen. 
Hitta hit: Metrons blå linje till Kamp- 
haengphet.
Mer info: www.chatuchak.org

5The Grand Bazaar, 
Istanbul
Grand Bazaar i Istanbul är en av de största 
och äldsta inomhusmarknaderna i värl-
den. Basaren öppnade år 1461 och omfattar 
ett sextiotal gator och flera tusen butiker. 
Här hittar du det mesta, men markna-
den är kanske mest känt för smycken, 
keramik, kryddor, broderier och mattor. 
Hit kommer mellan 250 000 och 400 000 
besökare dagligen, så du behöver inte oroa 
dig för att vara ensam. Stängt på söndagar.
Hitta hit: Spårvagn till Beyazit, Üniversite 
eller Sirkeci.
Mer info: www.grandbazaaristanbul.org
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nyfiken:orange

Jag märker i min vardag att 
jag och min tjänst gör skillnad 
och det gör mig glad. 

NamN: Johan Magnusson
aktuell: som Resort Manager på Sun-
wing Resort Kamala Beach, Phuket
ålder: 46 år
jobbat på viNg sedaN: 1985
familj: min mor, far och bror med familj 
samt några goda vänner som står mig 
väldigt nära.
iNtresseN: fiske, böcker av alla dess slag 
samt religion. Är själv praktiserande bud-
dist sedan några år tillbaka.

Sunwing ReSoRt KaMala Beach, 
PhuKet

Hej joHaN, vad gör eN resort maNager?

– Som Resort Manager är jag ytterst ansvarig 
för att allting fungerar på hotellet och att 
gästerna är glada. Jag är lite kökschef, lite 
butiksföreståndare, lite vaktmästare – lite av 
allt! För mig är det viktigt att vara delaktig och 
jag praktiserar det som brukar kallas ”manage-
ment by walking”. Jag går omkring, pratar med 
personalen och gästerna och försöker på så 
sätt fånga upp eventuella problem. när någon 
frågar vem jag är brukar jag svara ”hustomten”.
 
du Har bott ocH jobbat mer äN Halva 

ditt liv utomlaNds! Några speciellt 

starka miNNeN du kaN dela med dig av?

– Det är en jättesvår fråga… allt har varit bra! För 
mig att få ”växa upp” och utvecklas inom före-
taget på det här sättet har varit fantastiskt. Men 
ska jag försöka nämna några speciella ögon-
blick så var det definitivt första gången jag satte 
min fot på Sri lanka, en ö som verkligen gjort in-
tryck på mig och som jag försöker återkomma 

till så ofta jag kan. Jag kommer också mycket väl 
ihåg en fisketur på Maldiverna där jag fick följa 
med de lokala fiskemännen ut i nästan ett dygn 
och fiska. eftersom fiske är min stora passion 
var det en otrolig upplevelse. Sedan måste 
jag förstås nämna tsunamin, en händelse som 
satte djupa spår i alla som var med och som 
format mig mycket som människa.

vad är det roligaste med jobbet som 

resort maNager?

– att jag befinner mig i en position där jag 
har möjlighet att påverka och förändra. Jag 
märker i min vardag att jag och min tjänst gör 
skillnad och det gör mig glad. 

vart reser du själv på semester?

– till de tre ”s”:en: Sverige, Stockholm och 
Småland, där jag har min familj. Det fjärde ”s”:et 
blir Sri lanka. 

Vill du arbeta på Ving? läs mer på Ving.se/jobb

”Jag är hotellets hustomte”
Johan Magnusson började sin karriär på Ving redan 1985. Sedan dess har 
han hunnit avverka närmare 40 utlandssäsonger på bland annat Kreta, 
Bali, Vietnam, cypern, Sri lanka, Maldiverna, i alperna och indien. De sista 
åren har Johan varit stationerad i thailand, senast på Vings egna familje-
hotell Sunwing Resort Kamala Beach som öppnade vintern 2009. 
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aktuellt hos Ving

Storbritanniens 
vackraste stad 
Funderar du på att resa iväg på en 
cityweekend? Prova Edinburgh! Den 
skotska huvudstaden har blivit fram-
röstad som Storbritanniens vack-
raste stad, och vi säger inte emot. 
Dessutom har Ving vaskat fram 
några nya guldkorn bland stadens 
hotell. Redaktionens favorit är Apex 
Waterloo Place Hotel, som öppnade 
redan 1819 – det första storskaliga 
hotellet i stadens historia.

10.000 
…fans har Ving numera på 

Facebook. Den magiska gränsen 
passerades i juni, då Therese 
Damstedt blev den 10.000:e 

medlemmen. För det fick hon en 
resecheck värd… just det, 

10.000:-!

✈ FlER DiREkTFlyg Till EgyPTEn 
Grattis Örebro, Norrköping och Växjö, nu kan ni flyga direkt till Egypten i vinter! Ving 
fortsätter att satsa på Egypten och till nästa vinter sätter vi in 5.000 extraplatser till det 
populära landet – vilket gör det till det snabbast växande resmålet i Vings värld. Sedan förra 
året har Ving utökat antalet platser till Egypten med 34 %.

Man 
cyklar  
för lite…
Underbara Mallorca 
har just blivit lite 
underbarare. 
Åtminstone för dig 
som vill ta en 
cykeltur på 
semestern. Under 
vintern har nämligen 
ett nytt promenad- och cykelstråk byggts i Cala Bona på östra 
Mallorca. Den nya färdvägen, som bland annat passerar 
Sunwing Resort, sammanflätar Cala Bona med Cala Millor.  
i framtiden ska även Son Servera inkluderas.

Har du mobilt bredband från Telia? Ska du semestra på Sunwing 
eller Sunprime Resorts? Då kanske du ska fundera på att ta med 
datorn på semestern. Från och med sommaren 2010 surfar alla 
med mobilt bredband från Telia gratis på dessa hotell. Orkar du 
inte släpa med dig datorn så är det inga problem – erbjudandet 
gäller även de stationära datorerna i receptionen. Läs mer på 
www.telia.se/ving 

EN SpRiLLaNS Ny maLLORkiNSk cykELVäG.

Gratis surf för Teliakunder
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aktuellt hos Ving

AkvArellkurs i PlAyA del inglés… 
Drömmer du om att lära dig grunderna i 
akvarellmåleri? Varför inte göra det i ett 
behagligare klimat, under ledning av en 
erfaren och duktig lärare? Tillsammans med 
konstnären Håkan lager anordnar Ving den 
15-22 januari 2011 en akvarellvecka på gran 
Canaria. lär dig mer om material, teknik, 
bildbyggnad, komposition och mycket mer, 
samtidigt som du äter gott och bor bra på 
Sunprime Atlantic View Suites & Spa i Playa 
del inglés. intresserad? läs mer och anmäl 
dig på Ving.se/akvarell

…eller hälsoresA med mAts thelin?
Är du mer intresserad av diet och kosthållning, 
och framför allt då gi-metoden, ska du i stället titta 
närmare på gi-resan till Playa del inglés på gran 
Canaria. Under ledning av ex-hockeyproffset, 
Robinson-deltagaren och gi-profeten Mats Thelin 
samt näringsfysiologen katarina Pettersson får du 
handfasta råd och tips om hur du praktiserar gi i 
vardagen. lär dig mer om hur kroppen fungerar och 
hur du på bästa sätt maximerar din potential. 
Förutom föreläsningar ingår yoga, träningspass, 
gemensamma måltider och utflykter. Resan går av 
stapeln den 20 november 2010 och mer informa-
tion finns på Ving.se/gi

kvinnlig succé i rePris
i slutet av april anordnade nätverket 4good en 
tjejresa till Mallorca, tillsammans med oss på Ving. 
Platserna gick åt i ett nafs, och succén var ett 
faktum. nu är det dags för ännu en solskensresa, 
denna gång till Sunprime Atlantic View Suites & 
Spa i populära Playa del inglés på gran Canaria. i 
sällskap av bland annat Trine grönlund, Malin 
Berghagen och Monika Ahlberg kommer ett 
hundratal tjejer att bjudas på föreläsningar, 
träning, vinprovning, matlagning och en massa annan inspiration – allt 
under parollen ”Sunny side up!”. Vill du också få en energiinjektion inför vintern? 
Skynda dig in på Ving.se/erbjudanden/4good och kolla om det finns platser kvar!

Temaresor till Gran Canaria

Semesterträning för 
SATS-medlemmar 
Goda nyheter för dig som är SaTS-medlem  
– nu kan du träna gratis på semestern! Åt- 
minstone om du förlägger din semester till 
Sunwing Resort. Visa bara upp ditt tränings-
kort från SaTS så får du ett frikort på Sunwing-
gymmet utan kostnad. även gruppträning 
ingår. kortet är personligt och gäller hela 
sommaren 2010 och vintern 2010/2011.

Miljöpris till 
Vings flygbolag

Vings eget flygbolag, Thomas cook 
airlines Scandinavia, kan vara 

särskilt stolta i år. Förutom att ha 
blivit utsett till branschens bästa 
charterbolag så har flygbolaget 

även tilldelats facktidningen 
STaND By:s nyinrättade miljöpris. 

Nästa steg i koncernens miljöar-
bete blir att delta i ett klimatinitiativ 

som syftar till att minska miljöut-
släppen från våra webbplatser. 

Bakgrunden till initiativet är att den 
stora datoranvändningen idag 

orsakar mer cO2-utsläpp än flyget, 
på grund av den stora strömför-

brukningen.
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maLiN BERGHaGEN.

SUnPRiME ATlAnTiC ViEW SUiTES & SPA 
i PlAyA DEl ingléS.
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Nordens bästa 
sommelier hjälper 
Ving med vinlistan
Arvid Rosengren har under det senaste året erövrat toppla-
ceringar i både svenska och nordiska mästerskapet i sommel-
lerie. Nu ska det 25-åriga stjärnskottet hjälpa Ving att utforma 
chartervärldens vassaste vinlista. 

Här berättar han om sin rekordsnabba karriär, de egna favo-
ritvinerna och hemligheten bakom en lyckad smakupplevelse.
TexT: Lisa Thorngren  FoTo: MaTina Tsogas saMT biLder ur vings biLdarkiv

Arvid Rosengren snurrar bubbelvattnet 
ett par varv i glaset innan han dricker. Utan 
att tänka på det. En arbetsskada, säger han 
ursäktande och ler när jag kommenterar 
denna typiska vinprovar-rörelse. Men det 
sitter liksom i ryggmärgen. Det blir så när 
man jobbar med vin på heltid som chefs-
sommelier på en av Köpenhamns bästa 
restauranger. Och dessutom regelbundet 
tävlar i vinkunskap. Så sent som i höstas 
tog Arvid hem förstaplatsen vid nordiska 
mästerskapen i sommellerie och i oktober 
väntar EM i Strasbourg. Däremellan ska 
han på uppdrag av Ving utforma en vinlista 
till det egna hotellet Sunprime Atlantic 
View Suites & Spa på Gran Canaria. 

Att påstå att karriären gått rekord-
snabbt för den nyblivne 25-åringen är långt 
ifrån en överdrift. 

– Visst har det gått snabbt. Men det 
ligger mycket jobb bakom också. Jag har 
kämpat hårt – samtidigt som jag också 
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haft turen att komma i kontakt med rätt 
människor längs vägen. Duktiga förebilder 
som trott på mig och pushat mig framåt, 
berättar Arvid.

Egentligen hade Arvid tänkt bli ingenjör 
i nanoteknologi, men ett sabbatsår med 
extrajobb på Systembolaget fick honom 
att tänka om. Istället för att gå tillbaka till 
Lunds tekniska högskola sökte sig Arvid 
till sommelierutbildningen på Grythyttans 
Restaurangakademi, och kom in. Efter 
examen våren 2008 fick han jobb direkt, 
som servitör och sommelier på restaurang 
Le Rouge i Stockholm. Det var också där 
Arvid blev uppmuntrad att börja tävla, 
först i SM där han kom tvåa och några 
månader senare i nordiska mästerskapet 
där han tog hem förstaplatsen. Detta i 
hård konkurrens med Nordens bästa och 
betydligt mer erfarna sommelierer.

– Det var förstås väldigt roligt. Ett 

erkännande och ett kvitto på att allt hårt 
arbete faktiskt lönat sig. Dessutom har det 
öppnat många dörrar, berättar Arvid och 
syftar bland annat på samarbetet med Ving 
som redan tagit sin början.

Till hösten lanserar de tillsammans ”Se-
lected edition by Arvid Rosengren” på Vings 
eget hotell Sunprime Atlantic View Suites 
& Spa. Hotellet ingår i kedjan Sunprime 
Resorts, Vings senaste satsning som vänder 
sig till vuxna som reser utan barn. 

Idag finns fyra anläggningar: två på 
Gran Canaria, en på Teneriffa och, från 
november, en på Kamala Beach i Thailand. 
Men tanken är att Sunprime Resort ska 
fortsätta att växa. Tio hotell inom fem år, 
det är målet. Och konceptet utvecklas och 
förfinas hela tiden.

– Hela idén med Sunprime Resort är att 
det ska vara en lugn, skön oas. För vuxna. 
Vi har satsat mycket på komfort, design, 
träning, spa och matupplevelser. Och nu 

vill vi vässa till vinlistan. Vi vet att den här 
målgruppen uppskattar, inte bara ett glas 
gott vin, utan också en genomtänkt lista där 
mat och dryck verkligen harmonierar med 
varandra. Och det är här Arvid kommer in 
i bilden, berättar Lennart Kevdal, mat och 
dryckesansvarig för Sunprime Resorts.

Så hur tänker man då, när man ska 
utforma en vinlista för semesterfirande 
svenskar? Arvid Rosengren har valt att 
satsa fullt ut på ett enda land. Spanien. 
Han menar att det faktiskt gör upplägget 
mycket mer spännande. 

– Jag tycker att man ska våga prova det 
lokala – framförallt när man är på semester! 
Annars är det lätt att man går på sina gamla 
vanliga klassiker, av ren vana. Spanien är ett 
fantastiskt vinland och min förhoppning är 
att Vings gäster ska våga prova någonting 
nytt. Ta med sig en ny erfarenhet hem.

I Arvids vinlista kommer det att 

Arvid Rosengren
ÅLder: 25 år.
PosiTion: Chefssommelier på restaurang 
MASH i Köpenhamn. Regerande svensk 
och nordisk mästare i sommellerie.
akTueLL: som Vings ”vin-konsult”. Vinlis-
tan ”Selected edition by Arvid Rosengren” 
kommer finnas tillgänglig på Sunprime At-
lantic View Suites & Spa på Gran Canaria 
från och med hösten 2010.

FavoriTresMÅL: Lantliga semestrar längs 
landsvägar i Europa. Drömmer just nu om 
roadtrip genom USA.

arvid rosengren PÅ heMMaPLan, i baren 
PÅ resTaurang Mash. snarT reser han 

TiLL gran Canaria För aTT uTbiLda sun-
PriMes PersonaL inFör Lanseringen av 

den nya vinLisTan.

resTaurang Mash vinkäLLare.

sunPriMe aTLanTiC view & sPa.



52   vings värld nr 3/2010

finnas både klassiska riojor och lite mer 
udda fåglar från mindre producenter på 
exempelvis Gran Canaria och Lanzarote. 
Målet har varit att hitta ett brett utbud, 
framförallt av lätta, fräscha viner som 
passar klimatet – och naturligtvis maten 
på menyn. 

– Det ska kännas piggt och elegant i 
glaset, vare sig man väljer ett vitt, rött eller 
mousserande vin. Det kommer också att 
finnas några tungviktare, men även dessa 
ska vara i en nyanserad och komplex stil, 
säger Arvid.

 
Som sommelier ger Arvid dagligen 
rekommendationer om vin och mat. Hans 
jobb är att guida, inte bara sina kunder 
utan även sin personal i att göra rätt val för 
att uppnå den optimala smakupplevelsen. 
Så vad är det då man ska tänka på när man 
får vinlistan i handen som restauranggäst?

– Jag brukar alltid uppmuntra mina 
kunder att prova någonting nytt. Våga gå 
utanför säkerhetszonerna och inte bara 
beställa på ren rutin. Det finns mer än Chi-
anti, Chablis eller Amarone. Det har hänt 
mycket i vinvärlden under de sista åren 
och spännande viner görs på oanade stäl-
len. Jag sätter enormt stor tilltro till bland 
annat Österrike, Ungern, Nya Zeeland och 
Slovenien som vinländer. Man ska också – 
alltid – rådfråga personalen tycker jag. Vare 
sig man äter på restaurang eller handlar på 
Systembolaget. Det är då man kan få nya 
smakupplevelser.

Sunprime Atlantic View Suites & Spa 
har en internationell meny med spanska 
inslag. Tyngdpunkten ligger på grillat: 
tournedos, entrecote, lamm, lax och färska 
räkor som tillagas i ett öppet kök, rakt 
framför ögonen på restaurangens gäster. 
Ett upplägg som Arvid känner sig bekväm 
med. Restaurang MASH, där han jobbar 
idag, är ett exklusivt steakhouse som satsat 
stort på både maten och vinet, där Arvid 
basar över inköp och listningen. 

– Jag tror mina erfarenheter från 
MASH har varit till stor fördel i arbetet 
med Sunprimes vinlista. Jag vet vad som 

smakar bäst till en bit grillad lax eller en 
vällagad tournedos. Det hoppas jag att 
Vings gäster också kommer att uppskatta, 
avslutar Arvid. l

 ”Selected edition by Arvid Rosengren” kom-
mer att lanseras på Sunprime Atlantic View 
Suites & Spa under hösten 2010.

Arvid rekommenderar 
Smakprov från vinlistan ”Selected edition 
by Arvid Rosengren” 

2007 Bodegas Bermejo, Malvasía 
Brut Nature, Lanzarote

Spännande mousserande vin 
från Lanzarote. Inget socker har 
tillsatts vilket gör det knaster-
torrt och fräscht, med en frisk 
och delikat smak. Ingen blek 
champagnekopia utan ett helt 
unikt vin! Passar som aperitif i 
solnedgången, eller med salta 
smårätter som Serranoskinka.

1981 López de Heredia, Viña Tondonia 
Blanco Gran Reserva, Rioja

En 30-årig vit Rioja, kan man 
verkligen dricka det? Det kan 
man, och det ska man prova 
om man kallar sig vinentusiast. 
Vinet är producerat enligt 
gamla, naturliga traditioner 
med respekt för naturen, skörd 
för hand och lång lagring. 
Fantastiskt med skaldjur, pasta 

eller varför inte kalvkött? 

2008 Gaba do Xil,  
Valdeorras, Galicia

Från Valdeorras i Galicien 
kommer detta vin på den lokala 
druvan Mencía. Vinet är elegant 
men samtidigt intensivt, med 
fantastisk balans och läcker 
smak av färska bär och 
Medelhavsörter. Matcha med 
grillad kalv eller lamm.

arvids egna FavoriTviner 
koMMer FrÅn ösTerrike.

sunPriMes aTLanTiC view 
suiTes & sPa:s vinkäLLare.



vings värld nr 3/2010   53

Myter om vin
De bästa vinerna är De 
Dyraste 
Med väldigt få undantag kostar ingen 
flaska vin mer än 400 kr i produk-
tionskostnad. resten är marknads-
föring och efterfrågan. visst finns 
där inom vissa kategorier och 
regioner ett samband mellan pris 
och kvalitet, men det finns också 
fynd att hitta till bra priser. enkla 
viner från Languedoc eller Loire i 
Frankrike kan smaka minst lika bra 
till en bråkdel av priset av deras mer 
kända kusiner i rhône eller 
bordeaux. störst chans att hitta 
spännande viner till bra priser på 
systembolaget har man om man 
beger sig till hyllan med månadens 
nyheter, där även mindre partier vin 
tas in.

till fisk ska Det vara vitt!
väldigt mycket beror på tillbehören. 
har man mycket feta tillbehör 
(smörmättad sås, puré av något slag 
etc) så behöver man dels ett vin med 
stor kropp för balansen, men även 
hög syra för fräschör. Lättare rött 
vin kan funka minst lika bra, speciellt 
om det kyls ner till 12-14 grader. satsa 
på druvor som gamay eller Pinot 
noir. På samma sätt kan kraftigare 
vita, speciellt när de får lite ålder 
klara av fläsk, kalv eller vildsvin med 
bravur! 

rött vin ska serveras 
rumstempererat
i skandinavien dricker vi generellt 
sett rödvin för varmt och vitt vin för 
kallt. kraftigt rödvin tjänar på att 
serveras runt 16-17 grader, mindre 
kraftigt vid 14-15. detta för att lyfta 
fram fräschören och dämpa den 
brännande alkoholen på tungan, 
vilket ger smakerna mer spelrum. 

rött vin är gjort av blå 
Druvor, vitt vin av gröna
Färgen i druvorna sitter i skalen. 
Fruktköttet är färglöst. Man kan 
alltså göra vita viner av röda druvor. 
Men det kräver extremt försiktig 
hantering, därför är det dyrt och 
sällsynt. Champagne är undantaget, 
där de blå druvorna Pinot Meunier 
och Pinot noir används i mycket stor 
utsträckning.

FLera av vinerna PÅ arvids LisTa koMMer FrÅn 
Mindre LokaLa ProduCenTer PÅ kanarieöarna.

invenTering PÅ 
resTauranT Mash.

resTaurangen PÅ sunPriMe 
aTLanTiC view suiTes & sPa.

ruM Med direkT  
PooLaCCess.
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4 veckor innan resa.

Vaccinet mot både hepatit A och B.

Hepatit A och B är allvarliga leverinfektioner.
Sjukdomarna förekommer mer eller mindre i hela världen. Hepatit A-virus kan

fi nnas i förorenat vatten och i rå eller felaktigt tillagad mat. Hepatit B däremot 

smittar via blod och andra kroppsvätskor. Därför kan lokal akutsjukvård, orena 

nålar (sprutor, piercing, tatuering) och sexuella kontakter utgöra en risk.1) 

Vaccination med Twinrix ger skydd mot både hepatit A och B. 

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

www.twinrix.se

Ref: 1) www.who.int

Informationen är förhandsgranskad och godkänd. 

För fullständig information om varningsföreskrifter och begränsningar se www.fass.se

Hepatit A kan smitta via sådant man äter och dricker.
Hepatit B kan smitta vid lokal akutsjukvård, t ex efter en trafi kolycka.
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Nyheter i 
taxfreeshoppen

Ska du ut och resa med Vings eget flygbolag Thomas Cook Air
lines? Då får du inte missa att fynda bland nyheterna i Airshop
pen. Här sparar du alltid mellan 25 och 65 procent jämfört med 
priset i vanliga butiker och du kan enkelt förbeställa dina varor 

på nätet: www.airshoppen.se

Suntanned look bronze set
Dåligt semesterväder? Sminksetet från  
Gosh garanterar en snygg solkysst look  
ändå. Innehåller puder, mascara, puder
borste och ögonskugga.

Pris: 359:- ( butikspris 795:- ) 

Lotus mini-
ljuslykta
Den superpopulära 
lotuslyktan, desig nad 
av Kristina Starck, 
finns nu i Airshop
pen. Den perfekta 
presenten till dem 
som vattnat 
blommorna under 
semestern!

Pris: 269:-  
( butikspris 365:- )

Inex Diamond  
Collection klocka
Superexklusiv klocka i massivt stål som  
kompletteras av 12 TOP WESSELTONdiamanter. 
Spara 1.100: genom att köpa den i Airshoppen!

Pris: 1.389:- ( butikspris 2.498:- )UNDER  HALVA  PRISET!

Italienska kvalitetsväskor från Adax
Unna dig en riktigt snygg handväska från kvalitetstillverkaren Adax. 
Alla väskor sys för hand och tillverkas av mjukt italienskt kalvskinn.

Pris: Mellan 899:- och 1.799:- ( butikspris: 1.199:- och 2.499:- )

Retrobrillor från Carrera
Modellen Champion från Carreras vintage 
kollektion var 80talets populäraste solglas  
ögon. Nu har de lanserats igen!

Pris: 1.095:-  ( butikspris: 1.515:- )

boutique

Akti bikini

Pris: 379 :- ( butikspris 700:- )

BäSTA 
köPET!

Spara 1.100:-

SJP NYC
Dofta som självaste Sarah  

Jessica Parker. En fruktig blom 
 doft som inspirerats av rollen 

Carrie Bradshaw i Sex and the City.

Pris: 369:-   ( butikspris 495:- )

Tävla och vinn!
Vilken av höstens taxfree
nyheter är din favorit? 

Till dig som lyckas formulera 
bästa motiveringen lottar vi ut:

•   ett par Carrera solglasögon
•  en Lotus miniljuslykta
•  en Adax-väska
•   en SJP NYC eau de toilette
•   en sminkväska med 

sunntanned look-produkter

Tävla på tavlingar.ving.se senast 
11 oktober.



 

 

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

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

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

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

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

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

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

Endast flyg
Vet du var du ska bo men inte hur du ska ta 
dig dit? Kolla med oss. Vi har flyg till en 
mängd resmål över hela världen! 

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

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

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

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

Rundresor
Vings rundresor erbjuder något utöver det van
liga, men är ändå enkla att uppleva. Våra rese
ledare kan sina resmål och är äventyrslystna 
och entusiastiska – precis som våra gäster. 
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Aruba

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

Curaçao

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

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

Dubai

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

Gambia

Grekland
Kalymnos
Karpathos
Kos
Kreta
Agia Marina , Aghios 
Nikolaos, Balí, Gerani, 
Hersonissos, Kalives,  
Kato Daratso, Kolimbari, 
Kato Stalos/Kalamaki, 
Makrigialos, Maleme, 
Platanias, Rethymnon 

Lefkas
Agios Nikitas, Nidri
Lesbos
Anaxos, Molivos, Plomari 
Paleros
Parga
Rhodos
Faliraki, Kallithea, Lindos, 
Pefkos, Rhodos stad,  
Rhodos västkust 
Samos 
Skiathos
Skopelos
Thassos
Potos, Thassos stad
Tilos

Indien
Norra Goa,  
Panaji

Indonesien
Bali
Kuta Beach, Nusa Dua, 
Sanur, Ubud 

Italien
Positano,  Sorrento, 
Venedig

Kenya   
Mombasa, Nairobi

Kina   

Kroatien
Makarska rivieran,  
Hvar/Jelsa, Opatija, Poreç, 
Punta Verudela, Rovinj, 
Split, Vrsar

Kuba   
Havanna, Varadero

Malaysia
Borneo, Kuala Lumpur,  
Langkawi, Penang

Maldiverna
Diva, Handufushi, Helengeli
Komandoo, Kuredu, Meeru

Marocko
Agadir, Essaouira,  
Marrakech

Mauritius

Mexiko
Playa del Carmen, Tulum  

Portugal
Lissabon, Cascais, Estoril
Madeira
Funchal, Prazeres,  

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

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

Sri Lanka
Beruwela, Galle,  
Hikkaduwa, Negombo

Sydafrika
Durban, George, 
Johannesburg, Kapstaden, 
Knysna, Krügerparken, 
Plettenberg, Port Elizabeth, 
Winelands  

Tanzania  
Zanzibar

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

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

Tunisien
Hammamet,  Port el  
Kantaoui, Sousse 

Turkiet
Alanya, Akseki, Antalya,  
Beldibi, Belek, Camyuva, 
Istanbul, Kemer, Side 

USA
Florida
Clearwater Beach, Fort 
Lauderdale, Fort Myers,  
Key West, Lauderdale by 
the Sea, Miami Beach, 
Orlando 
Mer USA  
Boston, Chicago, Las Vegas, 
Los Angeles, New York, San 
Francisco, Washington DC

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

Läs mer om våra resmål på Ving.se

Mer än  
200 resmål  
i 30 länder

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

Golfresor
Costa del Sol, Egypten, Fuerte
ventura, Gran Canaria, Kreta, 
Mallorca, Marocko, Mauritius, 
Portugal, Teneriffa, Thailand,  
Tunisien och Turkiet

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

Tågresor
Italien
Venedig, Comosjön,  
Gardasjön
Ungern 
Budapest, Balatonsjön/Siofok 
Österrike 
Schüttdorf/Zell am See
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Varifrån vill 
du flyga?
Med Ving kan du flyga direkt till solen från  
20 svenska avreseorter samt från Kastrup  
i Köpenhamn. Vilken passar dig bäst?  
På Ving.se/avreseflygplatser kan du se  
när vi flyger från just din flygplats.

Luleå

Skellefteå

Umeå

Sundsvall

Östersund

Borlänge

Karlstad

Örebro

Stockholm Arlanda

Göteborg Landvetter

Jönköping

Norrköping

Nyköping Skavsta

Visby

Malmö Malmö Airport

Ronneby

Kalmar
Växjö

Halmstad

➚
Köpenhamn Kastrup

•

•

•

•
•

•

•
••
•

•
•

• •

•
•

•

•
•

•

Kiruna

  

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

All Inclusive –  
så funkar det
Vi reder ut begreppen bland  
de olika måltidspaketen.

Stjärnorna på 
Sunwing Resort
Allt om Vings showskola.

Nyheter i  
Vings värld
Vi presenterar två nya resmål  
för sommarsäsongen 2011.

TeMa faMiLJ 
GRy foRSSeLLS
SeMeSTeR på RHodoS

Gry testar familjeparadiset 
Sunwing Resort & Spa Kallithea. 

nästa nummer
kommer i  januari 2011
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Ving.se 
På Ving.se hittar du alltid våra bästa 
priser. Dessutom finns reseguider,  
bilder, filmer och massor av informa-
tion om alla våra hotell och resmål. 
Missa inte våra bloggar samt gäster-
nas egna betyg och restips. Välkom-
men in på Ving.se 

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

TwiTTer
På Twitter får du senaste nytt från Ving, 
och du kan även delta i diskussionen ge-
nom att kommentera eller ställa frågor.  
Följ oss på twitter.com/vingresor

Fortsätt resan på nätet
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