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VINGS VÄRLDEn ö med charm
I mitt arbete ingår, av förklarliga skäl, en hel del resor. Och  
efter att ha jobbat i branschen i 33 år så har det blivit några 
stycken vid det här laget. Jag har helt enkelt besökt väldigt 
många platser – något jag ser som en fantastisk förmån. Men 
det finns en baksida också. Jag är inte så lättimponerad längre. 
Desto roligare blir det när jag kommer till ett ställe som faktiskt 
lyckas överraska, och göra intryck på mig. Phu Quoc i Vietnam 
är ett sådant ställe. Innan vi beslutade oss för att lansera detta 
nya resmål var jag där och rekade med några kollegor – och jag 
blev stormförtjust direkt. 

ÖN ÄR GANSKA LITEN,  men den är bedövande vacker. Det är  
inte så exploaterat, inte så mycket folk och man får den där 
känslan av att livet är lite enklare här. Framför allt är det lugnt 
och skönt, och man går ner i varv direkt. Det låter kanske lite 
klyschigt, men att komma till Phu Quoc kändes lite som att 
komma till Thailand för 25 år sedan. Det är småskaligt, char-
migt, maten är lika god som billig, och man möter trevliga 
människor överallt. Skillnaden är väl möjligen att invånarna 
pratar lite bättre engelska än thailändarna. Åtminstone de  
som jag träffade på.

VILL MAN HA LITE LIV  och rörelse så finns det både dag- och 
nattmarknader, men om man är rastlöst lagt skulle jag nog 
rekommendera att man bokar en kombinationsresa. Antingen 
en vecka på fastlandet kombinerat med en vecka på Phu Quoc,  
eller rundresan ”Saigons höjdpunkter – 3 dagar” kombinerat 
med 11 dagar på Phu Quoc. Det blir garanterat en semester att 
minnas för alltid. Själv har jag redan bestämt mig för att åka 
tillbaka på semester i vinter.

P.S. Läs mer om Phu Quoc på sidan 6 i detta nummer! D.S

EU Ecolabel : PL/028/005
Använt papper bör samlas in 

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

I takt med att Madeira upptäcks av nya, yngre generationer utökar 
Ving sitt utbud på den sköna ön. Från och med nu finns resmålen 
Canico och Ribeira Brava med i programmet. Båda är mindre byar, 
nära naturen. Förutom makalöst vackra vandringsleder går det att 
uppleva pulshöjande aktiviteter som forsklättring, ridning, dykning 
och hisnande mountain bike-cykling. Läs mer på Ving.se/madeira.

Nytt på Madeira 

MONKY–vinterns 
stora familjefilm
En dag hittar 11-årige Frank en livs levande 
apa i familjens trädgård. Detta innebär 
starten på ett spännande filmäventyr som 
tar Frank och hans familj från Sverige till 
Thailands djupaste djungel. Feelgood-
filmen MONKY är en av de mest påkostade 
familjefilmerna i svensk filmhistoria, och 
spelas in i samarbete med Ving. För regin 
står Maria Blom (Masjävlar) i huvudrollerna 
ses bland annat Julius Hugoson (Sune-
filmerna), Frida Hallgren (Så som i himme-
len) och Johan Petersson (Partaj). MONKY 
har biopremiär över hela landet julen 2017. 
Läs mer om filmen i nästa nummer av 
Vings värld!

Se årets 
sista 
F1-lopp
Du har väl inte missat 
att Ving börjat sälja 
Formel 1-resor? Sats-
ningen har redan blivit 
en succé, och vill du 
uppleva ett lopp redan 
i år har du fortfarande 
chansen. I slutet av 
november går säsong-
ens sista tävling, Abu 
Dhabi Grand Prix, av 
stapeln i Förenade 
Arabemiratens huvud-
stad. Läs mer och boka 
på Ving.se/F1.

MAT ÄR VIKTIGT!
5 av 10 svenskar tycker att 
en spännande mat- och 
dryckeskultur är det 
som utmärker ett bra 
cityresmål. Här är 
topp 5 saker som ut-
märker ett bra cityres-
mål, enligt Vings resepanel:

1. Spännande mat- och dryckeskultur 49 % 
2. Prisvärt att leva/shoppa 37 % 
3. Sevärdheter i världsklass 33 % 
4. Kombination av sol/bad och 
 storstadsliv 29 % 
5. Stort utbud av kultur 23 %

BARCELONA
TOPPAR 
SVENSKARNAS 
BUCKETLIST
Barcelona toppar listan över storstäder 
som svenskarna vill besöka innan de dör. 
När vi frågade de 15 032 person i Vings 
resepanel såg topplistan ut så här:

1. Barcelona 34 %
2. New York 32 %
3. Sydney 19 %
4. Rom 18 %
5. Dubai 16 %
6. Kapstaden 15 %
7. Los Angeles 15 %
8. Venedig 14 %
9. San Francisco 14 %
10. Paris 12 %
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PHU QUOC

T E X T :  B J Ö R N  U N E     
F O T O :  V I K T O R  W E D E L L  &  V I N G S  B I L D A R K I V 

Vietnams vackraste ö?
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Ms Phan står i hotellets reception och ber tusen 
gånger om ursäkt för att de missat transfern 
från flygplatsen. Hennes engelska är ganska 
suddig och jag är åtminstone halvmetern 

längre än henne, men hon ger sig inte förrän alla tusen 
ursäkter framförts och jag har accepterat samtliga. När vi 
sedan stökat undan formaliteterna och hämtat andan är 
hon nöjd, och erbjuder mig nåt hon kallar en mangomojito 
– mosad mango med sprit. Sen fixar hon raskt fram ett rum 
med utsikt över poolen. Mitt pass är hon inte det minsta 
intresserad av. ”Welcome to Phu Quoc” säger hon, och jag 
tror att hon menar det. 

Ä V E N  O M  P H U  Q U O C  är Vietnams största ö, är den inte 
större än ungefär halva Öland. Ändå lyckas den på något 
vis få plats med frodig djungel, milslånga stränder, en livlig 
stad och landets bästa utbud av fisk och skaldjur. Ön har 
länge varit en bubblare på semesterlistan, men bristande 
infrastruktur och kanske också marknadsföring har gjort 
att Phu Quoc aldrig riktigt slagit igenom. Det är på väg att 
förändras. För ett par år sedan beslutades att Phu Quoc 

M

HÒN MÓNG TAY ISLAND
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STRANDEN I ROQUETAS DE MAR

PEPPARODLING

MATMARKNADEN I DUONG DONG

PHU QUOC PAGODA
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skulle bli ett av landets främsta turistmål, och med den 
nybyggda flygplatsen har man kommit ett gott stycke på 
väg. Man märker det också om man tar båten ut till öarna 
i den lilla arkipelagen söder om Phu Quoc. Jag har svårt 
att bestämma mig för vad som är mest spektakulärt; de 
små stränderna där man hoppar i och snorklar, de frodiga 
bergen som reser sig ovanför stränderna, eller de gigantiska 
pylonerna som reser sig från bergen för att om något år 
bära världens längsta linbana över havet. De verkar mer 
höra hemma i någon science fiction, så omotiverat skjuter 
de upp ur djungelgrönskan, väl över hundra meter höga. 
Precis som flygplatsen är de en del av en större plan. De 
ska så småningom användas för att frakta turister ut till de 
i stort sett obebodda öarna, och hur spektakulära de små 
stränderna då kommer att vara återstår att se.

M S  P H A N  H E J D A R  M I G  när jag kommer tillbaka till hotellet 
efter båtturen. Hon tycker att jag ska följa med på en 
örundtur också. Då får jag se mycket av ön i en bekväm 
luftkonditionerad buss. Jag tror inte man säger emot 
Ms Phan, och dessutom är det trettio grader varmt, med 
maximal luftfuktighet. Så förslaget låter på alla vis rimligt 
om jag vill se mycket av ön på kort tid; pepparodlingarna, 
fisksåsfabriken, stränderna, pärlodlingen och det ökända 
Coconut Tree Prison, som hyste tusentals fångar under 
Vietnamkriget, bland mycket annat. Det är snabbt, 
effektivt och intressant, ungefär som ett välkomponerat 
smörgåsbord, serverat på den suddiga engelska som är 
gängse på Phu Quoc.  

L I K A  I N T R E S S A N T  Ä R  N A T T M A R K N A D E N  i öns huvudstad 
Duong Dong. Här råder ett slags välkoreograferat kaos. 
Turister och bofasta kryssar fram mellan restauranger och 

matstånd, med ett öga på trafiken och det andra på kvällens 
middag, som ligger på stora bord eller simmar omkring 
i akvarier utanför restaurangerna. Trots trängseln är 
stämningen närmast godmodig, och man får god tid på sig 
att välja sin hummer, krabba eller bläckfisk, tillsammans 
med de tillbehör man tycker passar. Sedan man flyttade 
till ett nytt område i slutet av 2016 är det rent, snyggt och 
välorganiserat, till skillnad från matmarknaden på andra 
sidan floden. Den är hardcore, skitig, blodig, stökig och 
faktiskt alldeles underbar, eftersom den är en viktig del 
av öns charm: Phu Quoc är Vietnam på riktigt, inte en 
tillrättalagd och luftkonditionerad turistversion. Var man 
än är kan man se barn på väg till skolan, gubbar som sitter 
i skuggan och ljuger över en kaffe eller någon av öns många 
fiskare (ungefär hälften av öns befolkning livnär sig på fiske) 
som lagar sina nät.  

”Man får god tid på sig att välja sin  
hummer, krabba eller bläckfisk, tillsammans 

med de tillbehör man tycker passar.” 
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O M  M A N  I N T E  N Ö J E R  sig med ett besök på matmarknaden, 
utan vill tränga djupare i den vietnamesiska kokkonsten 
finns gott om kurser att välja bland. Från ett par timmars 
genomgång av vårrullens anatomi, till kurser som sträcker 
sig över flera dagar och resulterar i en åtta rätters meny. 
Jag nöjer mig med vårrullarna och Ms Linh visar sig 
vara en pedagogisk lärarinna som går igenom allt från 
ingredienserna (i stort sett vad man har till hands) till hur 
man gör dippsåsen och till slut hur man fuktar rispapperet 
och rullar ihop alltsammans till färdiga rullar. Precis som 
alla andra vietnameser jag träffar på är Ms Linh en pratglad 
sort. Kommer man bara förbi den inledande, lite högtidliga, 
attityden kan man prata om det mesta, och när jag senare 
går igenom mina anteckningar upptäcker jag att vi har 
pratat om så olika ämnen som att servera vårrullar på 

barnkalas (fungerar alltid) till sophämtningen på Phu Quoc 
(fungerar aldrig). Hon berättar också att stränderna på Phu 
Quoc är bäst i soluppgången.

S Å ,  T I D I G T  P Å  M O R G O N E N  går jag ner på Long Beach, 
öns längsta strand. Sanden är fortfarande sval efter 
natten och på de än så länge tomma solstolarna sitter 
några förväntansfulla fruktförsäljare och väntar på de 
första kunderna. Vid horisonten skymtar man de första 
fiskebåtarna på väg in efter nattens jakt på den bläckfisk som 
sedan ska hamna på menyerna. Ms Linh hade rätt, det är 
mycket fridfullt, och jag hoppas att Phu Quoc inte kommer 
att förändra sig alltför mycket innan jag hinner komma 
tillbaka. 

” Phu Quoc är Vietnam på riktigt, inte en  
tillrättalagd och luftkonditionerad turistversion” 

MATMARKNADEN I DUONG DONG



 VINGS VÄRLD # 2:2017 | 11

vietnam
VÅRA RESMÅL & RUNDRESOR

I L L U S T R A T I O N :  S A R A  K E B B O N

Ving erbjuder resor till hela Vietnam, 
både med flexibelt reguljärflyg och be-
kväm charter, då du flyger direkt till ditt 
resmål, utan mellanlandningar. Förutom 
storstäderna Hanoi och Saigon, och 
badorterna Phan Thiet och Nha Trang, 
kan du också boka två olika rundresor om 
du väljer att resa till Phu Quoc.

P H U  Q U O C 
Phu Quoc är mycket semester på liten 
yta: stränder, folkliv, vacker natur och god 
mat. Besök nattmarknaden i Duong Dong, 
ta en båttur till öarna söder om Phu Quoc 
eller krydda semestern med en matlag-
ningskurs. Vill du se mer av Vietnam bokar 
du en rundresa i Vietnam eller tre dagar i 
Saigon tillsammans med din resa till Phu 
Quoc.

S A I G O N
Saigon är landets ekonomiska  
huvudstad, och kanske också den mest 
moderna. Men även här lever det tidlösa 
Vietnam; pagoderna i Cholon-distriktet, 
den franska anstrykningen i första distrik-
tet, och överallt de matstånd, caféer och 
restauranger som serverar någon av lan-
dets drygt 500 traditionella rätter. Missa 
inte heller Cu Chi-tunnlarna, som grävdes 
ut av Viet Cong under kriget.

H A N O I  
Hanoi kan ibland kännas lite som en små-
stad, trots att det är landets huvudstad. 
Längs stranden av Röda floden väntar 
låga hus, smakfulla franska kolonialbygg-
nader och cyklister i mängder. 
Det franska arvet ser man överallt: café 
au lait, croissanter och breda boulevar-
der är bara några exempel. Men här finns 
mycket annat att se: Röda flodens delta, 
Ho Chi Minh-Mausoleet och krigsmuseet. 
Passa på att se staden från en cykeltaxi: 
billigt, bekvämt och avkopplande.

N H A  T R A N G
Nha Trang har två sidor: dels de långa 
stränderna och dels den vietnamesiska 

vardagen. Stranden börjar inne i själva 
staden och sträcker sig flera kilometer 
ut, med gott om små restauranger och 
vattenhål där man kan vila sig från solen.  
Vill man se mer av det äkta Vietnam är 
det bara att bege sig in i staden och på 
egen hand upptäcka marknader, trottoar-
frisörer, skoluniformer och mycket mer.

P H A N  T H I E T  
Phan Thiet är en badort av lite moderna-
re snitt, med eleganta hotell och strand-
läge strax utanför själva staden. Här ska 
man inte missa ett besök i Phan Thiet, för 
att se den energiska  fiskehamnen, den 
myllrande marknaden eller kanske lunch 
på ett nudelstånd vid vägkanten.

L Ä S  M E R  P Å :  V I N G. S E / V I E T N A M

  

RUNDRESOR I VIETNAM 
Vill du se mer under din semester föreslår 
vi någon av våra rundresor i Vietnam.  
Du bokar dem tillsammans med din 
semester på Phu Quoc.

VIETNAM–NORD TILL SYD
Du flyger från Phu Quoc upp till Hanoi 
och början på en spännande vecka 
fylld av Vietnams historia, kultur, natur 
och – naturligtvis – dess rika kulinariska 
traditioner. Läs mer på sidan 29.

SAIGONS HÖJDPUNKTER – 3 DAGAR
Under tre dagar hinner du bekanta dig 
med Saigons många sevärdheter och 
attraktioner. Binh Tay-marknaden,  
Cu Chi-tunnlarna och Mekongdeltat  
är bara några punkter på menyn.
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Krakow
Ö S T R A  E U R O P A S  BO R T G L Ö M D A  P Ä R L A

Krakow har en egen signaturdoft. Inte direkt Gior-
gio Armani eller Dior, men mycket mer intressant. 
Här kan man riktigt känna doften av stadens 
atmosfär, och atmosfär är inget Krakow saknar. 

Med sin originalarkitektur från 1400-talet är den medeltida 
stadskärnan mäkta imponerande. Det gamla torget Rynek 
Główny är Europas största, UNESCO-märkt och det vack-
raste som finns. Och ingenting slår känslan av att stå just 
här, i historiens och händelsernas mitt.

M E D E L T I D S B Y G G N A D E R N A  kantar torget vackert och på ute-
serveringarna hörs sorlet av sorglösa människor. De vackra 
ölglasen riktigt lyser i solen och den flottiga maten bärs ut 
i skytteltrafik av svartklädda servitörer. Då och då hörs de 

klapprande droskorna åka förbi i sakta mak. Kontrasten 
mellan gammalt och nytt är fullkomligt fascinerande och 
den polska kulturen lyser genom skyltfönstren i form av 
bärnsten och kitschiga souvenirer. Det underbara prasslan-
de språket hörs under gula parasoll, där det pågår en ihärdig 
försäljning av blomster. Ur före detta blå och numera ros-
tiga vagnar säljs typiska leksaker som drakar och flöjter. 
Ur andra vagnar säljer mysiga polska tanter kringlor för 
knappt några pengar alls. 

I  M I T T E N  A V  D E T T A  H Ä R L I G H E T E R N A S  T O R G  ligger klädhallen 
Sukiennice – en intressant byggnad med anor från 1200-
talet. Från början sålde man tyg innanför dess gigantiska 
valv men numera säljs allt från bärnsten till mer bärnsten. 

T E X T :  D I S A  B R A U N   
F O T O :  D I S A  B R A U N  &  I S T O C K

RYNEK GŁÓWNY
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Det förekommer också polskt porslin, sedvanliga souveni-
rer och silverkäppar. 

M I T T  E M O T  S U K I E N N I C E  brer kyrkan (akta tungan) Kościół 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ut sig på höjden. 
Den har två olika höga och olika dekorerade torn. Ur det 
högsta spelas Hejnał Mariacki på trumpet i varje väder-
streck, varje timme, varje dygn. Melodin slutar abrupt 
efter 15 sekunder. Legenden säger att det är för att hedra 
den person som blev skjuten med pilbåge av fienden när 
han spelade en varningssignal. 

D E N  P O L S K A  M A T E N  är mastig och sådär hjärtevärmande
mormorsgod. Speciellt den mat man hittar på en Bar 
Mleczny, alltså en mjölkbar. Min favorit är Babcia malina, 
där maten serveras i en miljö från ett gammalt landsbygds-
Polen. Man dinerar i något som påminner om en svensk 
fjällstuga fast mer smaklös och mycket charmigare. Otroligt 
gott, pinsamt billigt, generösa portioner och personal som 
inte kan ett ord engelska. Precis som jag vill ha det. När 
en lyxigare upplevelse lockar finns massvis med Michelin-
märkta restauranger att välja på – utomhusträdgårdar, 
gotiska källare och panoramautsikt över staden. 

T A K T E R R A S S E N  P Å  H O T E L  P O D  W A W E L E M  (som för övrigt har 
en otrolig Caesarsallad) erbjuder en riktigt närgången utsikt
över slottet. Men om man älskar perfekta och idylliska sago-
slott ska man titta åt andra hållet. Slottet Wawel består av 
en mischmasch av tinnar och torn, plåtdrakar, guldkupoler, 
gigantiska innergårdar, gemytliga kapell, underjordiska 

gångar samt begravda kungar och presidenter. Allt från olika 
epoker, som ger platsen en påtaglig själ och närvarande his-
toria. Det bästa exemplet är att hälften av originalmålningen 
fattas på fasaden till följd av ett misslyckat experiment. En 
alkemist försökte skapa guld men satte istället eld på slottet. 
För den som törs går det också att klättra allra högst upp i 
det tegelröda vakttornet eller krångla sig allra längst ner i 
underjorden för att ta en kall och fuktig lönngång ut. Lönn-
gången var tidigare en ökänd bar för busar och banditer.

E F T E R  E T T  B E S Ö K  P Å  W A W E L  passar det bra att prova den 
polska ölen som går att avnjuta i många gemytliga och 
mer eller mindre simpla pubar, beroende på vilken pris-
lapp man vill ha. Observera att de bästa barerna känne-
tecknas av spruckna och förfallna fasader. Vissa ställen 
serverar över 80 ölsorter i en och samma bar. Den som 
inte tilltalas av den bittra smaken kan prova öl med 
sirap. Kanske kiwi? 

P Å  K V Ä L L E N  blir stadens stämning ännu skönare och det går 
utmärkt att vandra runt i centrum för att spontan-trilla in 
på diverse caféer och barer. För att inte tala om det oändliga 
antalet störtsköna nattklubbar. Torget lyses upp, äppelvod-
kan kommer fram och det högljudda sorlet av människorna 
skapar någon sorts medveten närvaro. På mitten av torget 
pågår en eldshow och Adam Mickiewicz-monumentet 
används som läktare. I hostelfönstren sitter ungdomar och 
insuper atmosfären. Droskornas ständiga kloppetiklopp 
sätter rytmen för natten och medan facklorna kastas upp 
i luften kan man inte undgå att känna sig hemma.

”Man dinerar i något som påminner 
om en svensk fjällstuga fast mer 
smaklös och mycket charmigare.” RYNEK GŁÓWNY

KOŚCIÓŁ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
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Pod aniolami
Pod aniolami betyder ”under änglarna” 
och ligger i en 1200-talskällare, där det 
serveras typisk polsk mat och marinerat 
kött direkt från grillen.
ul. Grodzka 35

Babcia malina
Babcia malina är en så kallad mjölkbar 
och serverar polsk husmanskost i en riktigt 
spännande miljö. 
ul. Sławkowska 17 för självservering i en äkta 
mjölkbar (bakom de massiva trädörrarna 
och till vänster längst bort i korridoren.)
ul. Szpitalna 38 för restaurang med 
servering.

Cyrano de Bergerac
Cyrano de Bergerac serverar rätter ur det 
franska köket i en vacker, gotisk källare. 
Restaurangen har fått flera prestigefyllda 
utmärkelser.
ul. Sławkowska 26

S H O P P I N G

Kazimierz 
Det gamla judiska kvarteret är slitet och 
charmigt och erbjuder massor av mysiga 
caféer och restauranger. Priserna på 
shopping är lägre här än i den cent-
rala delen av staden.

Punca och Asortyment Shop
Punca är en fantastisk butik med massor 
av designföremål som trendigt porslin, 
smycken och möbler. Asortyment Shop 
är en gullig butik som säljer omsorgsfullt 
handmålat porslin för rimliga priser.
Punca ul. Józefa 3
Asortyment Shop Bożego Ciała 22

Galeria Krakowska och 
Galeria Bonarka
De två största galleriorna i staden.
Krakowska ligger centralt vid tågstationen 
och erbjuder många trendiga butiker. 
Bonarka ligger en kort bussresa utanför 
staden och passar bättre för dig som vill 
slippa trängseln.
Galeria Krakowska ul. Pawia 5 
Galeria Bonarka  Kamieńskiego 11

S E V Ä R D H E T E R

Slottet Wawel
Ett måste för den historie- och kulturintres-
serade. Slottet erbjuder många guidade 
turer och ibland går det också att beskåda 
Da Vincis ”Damen med hermelinen”, som 
annars hänger på museet Czartoryskich.

Smok wawelski
Nedanför slottet, precis vid floden Wisla står 
en stor drakstaty som sprutar eld var femte 
minut. Garanterad spänning för barnen! 

Kosciol Mariacki
Kyrkan med dess fantastiska utsmyck-
ningar och guldaltare är väl värd ett 
besök. Törs du klättra högst upp i 
tornet får du en fantastisk utsikt 
över staden.
Kyrkan går att besöka på Rynek Główny

BABCIA MALINA

SLOTTET WAWEL

SMOK WAWELSKI

POD ANIOLAMI

Tips Krakow
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Experternas tips från
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Experternas tips från

Alla letar vi väl efter de där guldkornen på semestern. 
Den där gömda badviken, den perfekta stranden eller 

den vackraste utsiktsplatsen. Och även om Kanarie-
öarna är väldokumenterade finns det fortfarande 

pärlor att hitta. Frågan är bara var. Vi frågade 
några som verkligen borde veta 

– vår egen personal.
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Sarah Sundström   jobbar som Destin-
ation Manager på den mest klassiska av alla 
kanarieöar. Hon tycker att det bästa med Gran 
Canaria är att man inte behöver tänka på vädret, 
eftersom det alltid är fint. Hon gillar också att 
kanarierna är så ”cariñosos”, alltså varma och 
öppna samt enkla att prata och arbeta med.

Bästa stranden
Jag är egentligen ingen strandmänniska, men jag gillar 
Las Canteras i Las Palmas. Ett perfekt ställe att slappna 
av på och dessutom bjuds man på underhållning av alla 
kanarier som kommer till stranden med bord, stolar och 
mat för hela släkten – som kommer och går under dagen.  

Utflyktstips
Fataga-dalen, speciellt en molnfri dag när man ser 
kontrasten mellan den grönskande dalen, de kala 
mäktiga bergen och den klarblå himlen. 

Favoritrestaurang 
Min favorit är Rincon de Canario i Playa de Aguila. 
En liten restaurang strax vid vattenkanten som 
endast serverar rätter gjorda av lokala produkter. 

Missa inte
Maspalomas-dynerna är ett måste när man är här. Men 
sedan ska man verkligen ta en dag och köra upp i bergen. 
Det är otroligt hur naturen ändrar sig längs med vägen, 
och man kan stanna till i vilken trevlig liten by som helst 
längs vägen. En av mina favoriter är Puerto de las Nieves. 

GRAN 
CANARIA

MASPALOMAS PUERTO DE LAS NIEVES

FATAGA-DALEN
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Bästa stranden 
Jag är särskilt förtjust i de naturliga 
lavastränderna. De är väldigt speciella med 
sin fina, svarta sand. Dessa stränder finns 
i princip runt hela ön, men mina favoriter 
är Playa Benijo och Playa del Bollullo. Båda 
ligger på den norra kusten, och man får ta 
på sig promenadskorna för att nå dem. Ta 
gärna med en picknick och slå dig ner en 
stund. Det är lite större vågor här, och det 
är underbart rogivande att bara sitta och 
lyssna till havet som slår in mot kusten.

Utflyktstips 
Om man bortser det uppenbara (Teide) så skulle jag rek-
ommendera Anaga-området. Anaga är ett stort område 
med vackra vandringsleder, skogsområden som tagna ur 
en saga, och en kustlinje som är galet ”hardcore”! Det är 
stora kontraster från turistorterna på södra ön, så ta en 
tur upp hit om du vill rensa tankarna med frisk luft och 
vackra vyer.

Favoritrestaurang  
Beror helt på vilken sida av ön man befinner sig på, och 
vad man känner för. I Playa de las Americas kan man få 

riktigt bra tapas på La Alacena. På San Diego i La Orotava 
är musslorna med citron och koriander en succé. El Cine 
är ett enkelt ställe i Los Cristianos som serverar riktigt 
bra fisk och skaldjur. Prisvärt! 

Missa inte  
Även om du kommer hit för att sola och bada, använd en 
del av tiden till att utforska denna härliga ö. Den är inte 
så stor, men variationen är enorm – och du hinner med 
en hel del på bara en dag. Hyr en bil och fråga oss som 
jobbar här om tips!

Inga Måkestad  är Resort Manager 
på gröna, sköna Teneriffa. Hon tycker att det 
bästa med Teneriffa är kontrasterna. Höga 
klippor och djupa dalar, svarta stränder 
och gröna skogar – allt toppat med Teides 
månlandskap. Sen är klimatet inte så dåligt 
heller…

TENERIFFA 

PLAYA DEL BOLLULLO

TEIDE

ANAGA-OMRÅDET
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Bästa stranden 
Man måste väl nämna Las Dunas, 
Corralejos sanddyner, eftersom 
det området är helt fantastiskt. 
Men mindre känd är den lilla ön 
Isla de Lobos, som ligger precis 
utanför Corralejo. Lobos tillhör ett 
naturreservat och på ön finns det 
flera fina, små ständer med 
kristallklart vatten. Det brukar 
inte vara så mycket människor på 
stränderna och vågorna är mindre 
här, så det är ett perfekt ställe för 
snorkling. Du tar dig hit med en 
glasbottenbåt från Corralejos 
hamn, och resan tar bara 15 minuter. 

Utflyktstips 
Vill du upptäcka Fuerteventura funkar en hyrbil perfekt. 
Nästan alla vägar är asfalterade, och det finns ingen trafik
alls. Dock sägs det att det finns fler getter än människor 
här, så man ska ju köra försiktigt! I mitten av ön finns det 
flera mysiga småbyar, som de gamla huvudstäderna La 
Oliva och Betancuria. Det finns även några utsiktsplatser 
som bjuder på en makalös beige, sandig vy. Enligt Unesco 
så har Fuerteventura den största öknen i hela Europa, 
och här förstår man verkligen innebörden av ordet 
”ren” – inga byggnader alls, bara natur.

Favoritrestaurang 
Spanien är ju känt för sina tapasrätter, och dem måste man 
också testa på Fuerteventura! Den bästa tapasrestaurangen 
jag har ätit på heter La Falua och ligger i byn La Lajita på 
den södra delen av ön. 

Missa inte  
Gör något som du inte kan göra hemma! Fuerteventura är t.ex. 
Kanarieöarnas bästa plats för surfing, med flera bra surfskolor. 
Vill du inte surfa så kan du ta en promenad till en gammal vul-
kan, eller besöka en liten lokal gård och klappa en åsna.

Aaro Palomäki  jobbar som Service 
Manager på Fuerteventura. Han har besökt 
alla stora kanarieöar, men håller Fuerteventura 
som sin favorit. Han gillar att Fuerteventura, 
till skillnad från flera av de andra öarna, har 
många delar som är nästan obefolkade 
– men med ett fantastiskt landskap. 

FUERTE-
VENTURA 

LOBOS LAS DUNAS

BETANCURIA
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risk för hepatit!

Hepatit A och B är allvarliga leverinfektioner som finns i stora 
delar av världen, även här i Europa.
Hepatit A smittar via mat, dryck och dålig handhygien. Trots att du är försiktig,  
kan det vara svårt att undvika risk för smitta. Hepatit B överförs via blod och 
andra kroppsvätskor. Det finns risk att smittas i situationer du själv inte kan  
råda över, till exempel olyckor.

Vaccinera dig mot hepatit A och B, så är du skyddad.  
Och gör det 4 veckor innan resan!
Vill du veta mer, kontakta en vaccinationsmottagning. 

Informationen är förhandsgranskad och godkänd av IGM.
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Min Stora Dag
Ving stöder Min Stora Dag, och 
i augusti gör vi lite extra insatser 
för stiftelsen som hjälper barn 
och unga med allvarliga sjukdo-
mar eller diagnoser i Sverige, 
att förverkliga sina önskedröm-
mar. På Sunwing skänker vi 1 euro 
för varje sålt glasskort samt en 
tiondel av försäljningen av Lollo 
& Bernie-prylar i hotellens Mini 
Market. Samma sak gäller för all
försäljning på Lollo & Bernies 
webbshop. 

AKTUELLT HOS VING

NYTT RESMÅL 
PÅ GRAN 
CANARIA
Nu lanserar Ving sitt tolfte resmål 
på omåttligt populära Gran 
Canaria. Det handlar om den 
lilla kanariska oasen Agaete 
på den nordvästra sidan av ön. 
Trots att Ving sedan länge har ett 
stort utbud på Kanarieöarna gör 
den lilla orten Agaete program-
met än mer komplett med sin 
lokala kanariska stämning, den 
pittoreska lilla hamnen Puerto 
de las Nieves och den gröna 
Agaetedalen som är som gjord 
för vandringar. Ett hett tips för 
alla Canarias-älskare!

I mars utlyste Ving en tävling 
för barn mellan 10 och 13 år, där 
vinnaren får prova på reseledar-
yrket under en vecka i slutet på 
sommarlovet. 13-åriga Amanda 
Wittman från Jönköping lyckades 
golva hela juryn med sin härliga 
energi, och kan se fram emot 
en späckad vecka på Sunwing 
Kallithea Beach på Rhodos 
i sommar. Håll utkik efter hennes 
rapport i nästa nummer av 
Vings värld!

Amanda fick 
drömjobbet

13-åriga reseledare, amerikansk fotboll i London och nya resmål i Atlanten. 
Det händer mycket i Vings värld just nu – här är några exempel. 

Se NFL i London
Gillar du amerikansk fotboll? I höst kan du 
se "the real thing" på europeisk mark. Då 
kommer nämligen den amerikanska ligan 
NFL på besök till London för fyra matcher. 
Genom samarbetet med vårt systerbolag 
Thomas Cook Sports erbjuder Ving nu 
matchpaket med hotell och biljett till 
matcherna, som spelas på den välkända 
arenan Wembley. De aktuella matcherna är:

Baltimore Ravens - Jacksonville Jaguars (24/9)
New Orleans Saints - Miami Dolphins (1/10)
Arizona Cardinals - Los Angeles Rams (22/10)
Minnesota Vikings - Cleveland Browns (29/10)

VINGS KAP 
VERDE VÄXER
Har du någon gång rest med Ving till Kap 
Verde har du bott på ön Sal. Men nu kan du 
även upptäcka grannön Boa Vista! I vinter 
lanserar vi nämligen resmål till denna skö-
na ö, som bjuder på fantastiska, vidsträckta 
stränder där man inte behöver trängas. 
Ving har hotell på resmålen Sal Rei och 
Rabil, som ligger på öns nordvästra sida. 
Här bor också de flesta av öns invånare 
och här finns de finaste stränderna. 

Du vet väl att barnens kramgoa 
favoriter Lollo & Bernie har en 
alldeles egen webbshop? Den 
är just nu fullspäckad med nyheter 
som passar perfekt som present 
till familjens yngre medlemmar. 
Vad sägs till exempel om en 
Lollodräkt till maske-
raden? Eller kanske 
ett Bernie-diadem? 
Och när det vankas 
födelsedag kommer 
säkert ett kalaskit 
väl till pass. Du hittar 
alla prylarna på
LolloBernieShop.com.

Presenttips 
för Lollo & 
Bernie-fans

    



 VINGS VÄRLD # 2:2017 | 23

Har du någon gång drömt om att besöka de mytomspunna 
Arabemiraten, se några av världens mest spektakulära bygg-
nadsverk eller imponeras av de oändliga vidderna i Främre 
Orientens stora ökenlandskap? Har det slagit dig att du skulle 
kunna kombinera allt under en och samma semester och på 
så sätt få flera resor i en? Tänk då kryssning! 
 

KONTRASTRIK
TUSEN OCH EN
NATT-KRYSSNING
T E X T :  A N N A  H A G B E R G    F O T O :  V I N G S  B I L D A R K I V 

"I sagans värld hade Aladdin          
 sin flygande matta, men vem     
 behöver en matta när det 
 finns kryssningsfartyg?" 

DUBAI

 JUMEIRAH
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   ”Den enorma vita Sheikh Zhayed-moskén, är som tagen ur 
en scen i Tusen och en natt och ett måste under stoppet.”

Att blicka ut genom fönstret när flygplanet går 
ner för landning i Dubai är en märklig känsla. 
Sand, sand och åter sand. Och så tornet med 
stort T – Burj Khalifa, världens högsta byggnad.

828 meter över havet tronar det upp sig likt en majestätisk 
trappa till himmelriket självt i det annars så karga öken-
landskapet. Det är mäktigt, surrealistiskt och fascinerande. 

D U B A I  Ä R  I N T E  L I K T  N Å G O T  A N N A T  på denna jord. I kont-
rasternas stad möts tradition och futurism i en salig 
blandning. I Dubai möter man, tror det eller ej, även allt 
fler kryssningsfartyg. Ett av dem är Costa Mediterranea, 
som ska ta oss med på en exotisk resa i Persiska viken och 
Omanbukten. Den veckolånga kryssningen inleds med 
två dagar i just Dubai. Det finns med andra ord gott om 
förutsättningar att utforska staden – ta en shoppingtur i 
några av världens största köpcentra, besök guldsoukerna, 
ät goda meze-middagar, njut av sol och bad på Jumeriah 

Beach, ta hissen upp till utsiktspunkten i Burj Khalifa 
eller åk på en spännande utflykt i öknen. Oavsett vad
 du väljer att göra så slutar Dubai aldrig att förvåna. 

E F T E R  T V Å  D A G A R  I  D U B A I  är det dags att lätta ankar och 
ge sig ut till havs. Under timmarna till havs kan du njuta 
av goda middagar på fartygets många restauranger och 
på kvällarna anordnas olika typer av underhållning. 
Det finns naturligtvis även soldäck med solstolar och 
poolområden när sol- och badabstinensen eller längtan 
efter havsbrisen slår till. 

A T T  H A  ” H O T E L L E T ”  M E D  S I G  på resan är en härlig känsla 
och när Costa Mediterranea sedan anländer till Muscat 
i sultanatet Oman går man smidigt i land och har där-
efter två dagar på sig för att utforska huvudstadens 
många sevärdheter. Besök de gamla fästningarna 
Al Marani och Al Jalali, stadens största marknad 

BURJ KHALIFA

A

DUBAI

COSTA MEDITERRANEA
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”828 meter över haVet 
tronar det upp sig likt 
en majestätisk trappa 
till himmelriket själVt 
i det annars så karga 
ökenlandskapet." 

– Mutra Soug eller bekanta dig mer med stadens intressanta 
och brokiga historia.  

N Ä R  K L O C K A N  P A S S E R A T  M I D N A T T  och stjärnhimlen breder ut sig 
över himlavalvet är det dags att bege sig mot Sir Bani Yas Island. 
Ön, som är ett känt naturreservat, har ett rikt djur – och växtliv, 
men här finns också gott om andra aktiviteter såsom snorkling 
och vandring. De vackra stränderna inbjuder även till sol och bad. 

N Ä S T  P Å  T U R  Ä R  A B U  D H A B I , som liksom Dubai är ett av sju emirat 
i Förenade Arabemiraten. Staden var från början en liten fiskeby, 
men har under senare år utvecklas till en riktig metropol. Här 
finns allt och lite till, framför allt flera imponerande byggnads-
verk. Den enorma vita Sheikh Zhayed-moskén, är som tagen 
ur en scen i Tusen och en natt och ett måste under stoppet.

T V Å  E M I R A T ,  E T T  S U L T A N A T ,  E N  V A C K E R  Ö  och mängder med 
spännande intryck senare är det dags att summera en magisk 
kryssningsvecka. I sagans värld hade Aladdin sin flygande matta, 
men vem behöver en matta när det finns kryssningsfartyg? 

• Antal däck: 12
• Antal passagerare: 2 680
• Längd 292 meter
• När kan man kryssa? 
 December 2017 – mars 2018

L Ä S  M E R  P Å :  V I N G. S E / K RY S S N I N G A R

COSTA MEDITERRANEA 

SIR BANI YAS ISLAND

ABU DHABI
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11 RESEPRYLAR
DU INTE KLARAR DIG UTAN

Gillar du att läsa gamla hederliga 
böcker på resan? Då rekommenderas 
denna supersmarta lilla lampa som du 
enkelt klämmer fast på boken.

125 kr på smartasaker.se

Stödstrumpor
Var snäll mot dina ben på 
resan. Stödstrumpor stimulerar 
blodcirkulationen i ben och 
fötter. Och numera kan de vara 
riktigt snygga!

129 kr på mediconline.se

Sack’n Seat
Sack´n Seat är en resebarnstol 
som är lätt att ta med. Den väger 
bara 100 gram och träs enkelt över 
en vanlig stol. Passar barn mellan 
6 månader och 2 år.

199 kr på lekmer.se

LYSANDE 
LÄSNING

Undvik rastlösa barn på resan. Lollo & 
Bernie 4 Colours är ett enkelt, kul och 
färgglatt kortspel för både barn och 
vuxna.

61 kr på lollobernieshop.com

TIDSFÖRDRIV 
PÅ RESAN

En smartare 
nackkudde 

Det finns massor av olika resekuddar 
på marknaden. Till skillnad från många 
andra är Trtl-kudden både snygg och 
bekväm, och tar nästan ingen plats.

30 USD på amazon.com

PACKA 
MED 
VAKUUM
Smarta vakuumpåsar gör det lätt 
att packa! Du sparar upp till 60% 
packutrymme, samtidigt som du 
skyddar dina textilier mot fukt, 
lukt och ohyra. 

89 kr på smartasaker.se
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SKYDDA 
PADDAN
FRÅN STÄNK
Aquapac är ett vattentätt 
fodral som passar mindre elek-
tronik och värdesaker som du 
vill hålla torra och dammfria. 

299 kr på pickpack.se

Vågar du inte dricka vattnet utomlands? 
LifeStraw är en vattenrenare i form av 
ett tjockt sugrör som tar bort 99 % av alla 
bakterier och parasiter i förorenat vatten. 

269 kr på coolstuff.se

KOLL PÅ BAGAGET
Har du någon gång varit 
med om att ditt bagage 
hamnat på fel flygplats? 
Med Trakdot har du 
alltid koll på var väskan 
befinner sig. 

399 kr på Teknikmagasinet

VATTENRENARE

En bagagevåg är ett måste för dig som ofta 
är på resande fot och inte vill riskera att 
åka på en avgift för övervikt. Vill du pimpa 
vågen med väckarklocka och LED-lampa? 
Finns det också.

85 kr på coolstuff.se / 359 kr på pickpack.se

Bagagevåg

Det finns en hel uppsjö av smarta prylar som underlättar livet på resande fot. 
Vissa är möjligen mer roliga än användbara, men några är faktiskt ganska oumbärliga. 
Här har vi samlat elva av våra favoriter.

Lollo & Bernies 
hajfena
Lär ditt barn att 
simma med 
Lollo & Bernies 
SwimFin–simhjälp-
medel, flytdyna 
och leksak i ett!

284 kr på 
lollobernieshop.com
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OFÖRGLÖMLIGA
RUNDRESOR

Vill du att din nästa semester ska bli något  
utöver det vanliga? Boka en rundresa! Vings rundresor  

tar semesterupplevelsen till en helt ny nivå. Inte nog med att 
du lär dig massor om landet du reser till, du får dessutom  

en semester du aldrig glömmer. Här är några  
av de bästa rundresorna vi kan erbjuda.

T E X T :  M O R T E N  S T A U S H O L M  &  K R I S T O F E R  K E B B O N  
F O T O :  V I N G S  B I L D A R K I V  &  M O R T E N  S T A U S H O L M

Rundresa på Jamaica
Av alla underbara öar i Karibien är det få som överträffar  
Jamaica när det gäller upplevelser. Mycket handlar förstås om 
musik och Bob Marley, men ön bjuder på mycket mer än så.  
Förutom att vandra i Bob Marleys fotspår (Tuff Gong-studion, 
Nine Mile, Trenchtown m.m.) besöker vi flera av Jamaicas  
absoluta höjdpunkter. Från flottarna på Martha Brae-floden och 
krokodilerna på Black River, via kaffe och rom på Blue Mountains 
till Port Antonio och de kända stränderna Frenchman’s Cove och  
Blue Lagoon. Och mycket, mycket mer…

 
  

BLACK RIVER

�

1 
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Vietnam –  
nord till syd
Vietnam är ett av Asiens mest spän-
nande länder, och eftersom Ving har en 
lång historia i landet har vi massor att 
berätta. Denna resa tar dig från nord 
till syd och på vägen hinner vi besöka 
UNESCO-världsarv som Halong Bay och 
Hoi An, men vi fokuserar också på Ho Chi 
Minh och hans liv i huvudstaden Hanoi. 
Rundresan inkluderar även den kejserliga 
huvudstaden Hue, segling på parfym-
floden och avslutas med Mekong-deltat 
och ett besök i den livliga metropolen  
Ho Chi Minh-staden (f.d. Saigon).

CU CHI-TUNNLARNA

Ho Chi Minh City

2 
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Kambodja med
Bangkok 

Thailand är, som många svenskar kän-
ner till, ett paradis utan dess like. Men 
om du bara stannar i ditt strandpar-
adis missar du mycket annat som lan-
det har att erbjuda. På denna rundre-
sa får du både uppleva Bangkok, med 
sina imponerande tempel och palats, 
och livet på landsbygden. Du besöker 
den berömda bron över floden Kwai 
och flera makalösa höjdpunkter i 
Kambodja, som Angkor Wat och de 
andra imponerande templen i Siem 
Reap-djungeln, samt Phnom Penh 
– huvudstaden som intogs av röda 
khmererna 1975 och sedan tömdes. 
Här berättar vi om den svåra tiden 
som Kambodja genomgick under Pol 
Pots regim, men också den utveck-
ling som Phnom Penh har genomgått 
sedan dess.

� 

"Du besöker Angkor Wat  
och de andra imponerande  
templen i Siem Reap-djungeln"

ANGKOR WAT
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Att resa till Gambia i Västafrika är 
en fantastisk upplevelse. För att få  
ut maximalt av vistelsen rekom-
menderar vi varmt någon av våra  
5- eller 8-dagars rundresor. Den 
längre rundresan har sitt fokus i 

grannlandet Senegal. Här finns 
flera reservat där du kan pricka av 
såväl noshörningar som giraffer och 
zebror. Andra höjdpunkter är huvud-
staden Dakar, med sitt organisera-
de kaos, och den historiska slavön 

Goree Island. Vi besöker också 
den nordliga delen av landet, 
med världsarvsstaden St. Louis, 
fågel reservatet Djoudj och den 
förtrollande moskén i Touba.

Kuba och 
Havanna

Det finns de som säger att Kuba ska 
upplevas nu, innan landet mister sin 
speciella charm och särart. Frågan 
är om det någonsin kommer hända, 
men det finns ändå all anledning att 
resa till denna fantastiska ö. För det 
är svårt att inte fängslas av Kubas 
moderna historia, med invasionen 
av Grisbukten, Fidel Castro, Che 
Guevaras kamp och de vackra 
byggnaderna i gamla Havanna. 
Och det är lika fascinerande att se 
hur oerhört välkomnande befolk-
ningen är, trots besvärliga förhål-
landen. De delar gärna med sig av 
sina traditioner och berättelser, sin 
musik och sina känslor.� 

4 

L Ä S  M E R  P Å :  V I N G. S E / R U N D R E S O R

Senegal och Gambia
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Förläng semesterkänslan genom att återskapa de bästa 
matupplevelserna från resan till Thailand. Eller ladda inför 
den kommande semestern genom att ställa till med en rik-
tig thaifest. Som hjälp på traven bjuder vi på några smaskiga 
recept från landet i öster. Flera av rätterna kan du dessutom 
beställa på våra Sunwing-hotell i Bangtao och Kamala.

THAILAND
En smak av 

R E C E P T :  J O H A N  Å K E R B E R G     F O T O :  P E L L E  L U N D B E R G
S T Y L I N G :  C E C I L I A  E K L U N D  M A L M B O R G ,  C A R O L A  B Y S T R Ö M

KHAI MED MA MUANG – CHICKEN CASHEW

•  300 gram kycklingbröstfilé,  
tärnad i 2 cm stora bitar

•  1 msk maizenamjöl
•  1 dl matolja
•  2–3 klyftor vitlök, grovhackade
•  1 gul lök, klyftad
•  10 torkade chilis, delade i 2,5 cm bitar
• 1,25 dl cashewnötter, rostade
•  1,5 dl blandad paprika, strimlad
•  1 sats smaksättning, se nedan
•  1 dl salladslök, delad i 2,5 cm bitar
•  ev. lite färsk chili

SMAKSÄTTNING:
•  1 msk ljus soja (ex. japansk soja)
•  0,5 msk mörk soja (ex. mushroom soja)
•  0,5 msk ostronsås
•  0,25 tsk vitpeppar, finmalen

•  1 nypa salt
•  1 nypa socker
•  3 msk vatten eller buljong
Blanda ihop och ställ åt sidan.

GÖR SÅ HÄR:
1.  Hetta upp lite olja i en wokpanna och  

stek den torkade chilin snabbt för smak. 
Lyft ur och lägg åt sidan. 

2.  Vänd kycklingbitar i mjöl. Hetta upp olja i 
en wokpanna, fritera bitarna snabbt och 
slå sedan ur wokpannan så de får rinna av.

3. Torka rent wokpannan och hetta upp så 
den ryker, tillsätt lite olja och lägg i vitlök. 
Rör om i ca 10 sekunder. 

4.  Lägg i lök och stek dem lite transparenta.
5.  Tillsätt den friterade kycklingen och 
 sedan cashew nötter och chilis.

6. Slå på smaksättningen och 
vänd i paprika så att allt  
täcks i sås.

7. Vänd i salladslök och eventuellt  
lite färsk chili om du vill, rör om  
och lägg upp.

BB
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Chicken
cashew
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Pad Krapow 
Moo Saap

Som Tum

Khao Pad 
Goong

Prik Nam Pla
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KHAO PAD GOONG – FRIED RICE MED RÄKOR

•  2 klyftor vitlök, finhackade
•  ¼ silverlök, tunnskivad
•  5–10 räkstjärtar, skalade & splittade
•  4–5 dl kokt jasminris,  

gärna från dagen innan
•  1 ägg
•  1 kvist thai-/kinesisk broccoli,  

skivad och tärnad (kan bytas ut mot  
vanlig broccoli eller mangold)

•  0,5–1 tsk ljus soja (ex. japansk soja)
•  0,5–1 tsk ostronsås
•  1 nypa socker
•  3–4 salladslökar, tunnskivade
•  olja att steka i
•  limeklyftor

GÖR SÅ HÄR:
1.  Hetta upp en wokpanna med olja. 
2.  När oljan börjar ryka, lägg i vitlök + lök 

och stek under omrörning i ca 15 sekunder.
3.  Lägg i räkstjärtar och låt dem steka med  

i ytterligare 30 sekunder. 
4.  Lägg i hälften av riset under omrörning  

i ca 10 sekunder.
5.  Tryck in allt ris mot ena kanten och  

frigör lite yta i pannan.
6.  Knäck ägget i den tomma ytan och  

rör runt i ägget så det blir "äggrörigt". 
7.  Blanda in ägget i räkriset och stek  

ytter ligare 20 sekunder under omrörning.
8.  Tillsätt resterande ris och broccoli,  

fortsätt röra.

9.  Smaka av med soja, ostronsås, socker och 
eventuellt lite salt, vänd i salladslöken.

10. Lägg upp på tallriken och toppa med  
limeklyfta och lite svartpeppar, servera 
med dipp till.

SOM TUM – GRÖN PAPAYASALLAD

•  6–12 thaichilis, delade i 3–4 bitar/st 
(antal beror på önskad hetta)

•  8 klyftor vitlök, delade i 2–3 bitar/st
•  2 msk torkad räka
•  1 l grön papaya, skuren i smala strimlor
 (Kan ersättas med strimlad vitkål eller 

liknande).
•  2,5 dl långbönor, ca 3–4 cm långa bitar 

(Kan ersättas med haricots verts).
•  1 morot, skuren i smala strimlor
•  5 msk tamarindjuice
•  2–3 st lime, pressade
•  2–3 msk fisksås
•  2–3 msk palmsocker

•  12 coktailtomater, halverade
•  1 dl jordnötter, hackade

GÖR SÅ HÄR:
1.  Mortla chili och vitlök till en pasta. 
2. Tillsätt räkor och långbönor, mortla  

så att de går sönder.
3. Blanda i papaya och morot, krama lätt 

med händerna så att de tar åt sig smak. 
4. Smaka av med tamarindjuice, limejuice, 

fisksås och socker.
5. Vänd i tomathalvor och smaka av igen.
6. Lägg upp och toppa med de hackade 

jordnötterna.

PAD KRAPOW MOO SAAP – WOKAD FLÄSKFÄRS MED THAIBASILIKA

•  1 msk olja
•  3–4 klyftor vitlök, hackade
•  3–4 thaichilis, skivade
•  300 g fläskfärs
•  0,5 tsk mörk soja (ex. mushroom soja)
•  3–4 långbönor, delade i 3–4 cm bitar
•  1 gul lök, tunnklyftad
•  1 sats smaksättning, se nedan
•  2,5 dl thaibasilika-blad

SMAKSÄTTNING:
•  1 msk ljus soja (ex. japansk soja)
•  1 msk ostronsås
•  0,25 tsk vitpeppar, finmalen
•  1 nypa salt
•  1 nypa socker
•  3 msk vatten eller buljong
Blanda ihop och ställ åt sidan.

GÖR SÅ HÄR:
1.  Hetta upp en wokpanna med lite olja  

så den ryker. 
2.  Vänd i vitlök/chiliblandning och stek 

under omrörning i några sekunder.
3.  Tillsätt fläskfärs och mosa sönder  

i bitar under tiden den steks. 
4.  Fortsätt woka under omrörning tills  

all vätska kokat bort.
5.  Tillsätt mörk soja, bönor och lök,  

rör om  tills färsen fått en mörk fin färg.
6.  Tillsätt smaksättning och fortsätt röra  

tills den tjocknar.
7.  Stäng av värmen, blanda i basilikablad 

och lägg sedan upp.

PRIK NAM PLA – DIPPSÅS
•  5 thaichilis, tunnskivade
•  3 msk fisksås
•  0,5–1 lime, pressad

GÖR SÅ HÄR:
1.  Blanda ihop alla ingredienser. 
2.  Låt stå och dra i 10 minuter innan  

den används. 

BBB

BBB

B
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Cypriotisk
hummus

Thai Roti 
GÖR SÅ HÄR:
1.  Sikta mjöl i en skål och blanda i socker och salt. 
2.  Forma ett hål i mitten och slå i ägg och mjölk, 

rör därefter i vattnet.
3.  Slå ut på bänk och arbeta degen i ca 5 minuter. 
4.  Forma till en boll, täck med plast och vila i 

minst 30 minuter.
5.  Rulla ut degen till en lång stång och dela i 16 

jämnstora bitar. 
6.  Rulla till bollar och pensla med lite olja, lägg 

sedan tillbaka i skålen, täck med plastfilm och 
vila ytterligare 30 minuter

7.  Smörj in fingrarna i olja, och olja lite på bak-
bordet också. Ta upp en degklump och tryck ut 
degen i cirkelrörelser, fukta fingrarna med olja 
då och då. Degen ska bli så tunn att den nästan 

 går sönder, kavla mellan plastfolieark för att  
få den extra tunn 

8.  Hetta upp en panna med olja. Stek pannkakan 
tills den blir lätt gyllene på ena sidan och vänd 
sedan.

9.  Lägg skivad banan i mitten av pannkakan,  
ringla på lite kondenserad mjölk. Vik ihop den 
som ett paket och lägg en klick smör i pannan, 
detta gör att pannkakan blir frasig och saftiga-
re. Vänd paketet och stek tills det får ytterligare 
lite färg.

10. Lägg upp på tallrik, häll över chokladsås och 
kondenserad mjölk. Dela i bitar, stick tand-
petare i den och servera, kanske med lite  
extra glass till.

BANANPANNKAKA

•  0,5 kg vetemjöl
•  1 tsk salt
•  1 msk socker
•  1 ägg, vispat
•  1,5 msk mjölk
•  2 dl vatten
•  1 dl olja
•  100 gr smör

TILLBEHÖR:
•  banan, skalad och skivad
•  kondenserad mjölk
•  chokladsås
•  vaniljglass
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Rhum
GÖR SÅ HÄR:
Häll 3 cl rom (infuserad med vanilj, 
torkad aprikos, kanel och apelsin-
skal) i ett glas med is. Fyll upp med 
färskpressad päronjuice. Rör runt en 
gång och garnera med kanel.

& Pear

Nam Thang Mo 
FRUITSHAKE

•  5 dl vattenmelon, skalad,  
tärnad och urkärnad

•  2 msk råsocker
•  2–3 msk kokosvatten
•  1–2 msk limejuice
•  isbitar
•  myntablad för dekoration

GÖR SÅ HÄR:
1.  Mixa vattenmelonen tills den är helt slät.
2.  Blanda i socker, kokosvatten och smaka  

av med limejuice.
3.  Slå upp i glas med is, toppa med mynta - 

blad om du vill. 
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NYRENOVERAT DUBBELRUM

Bangtao Beach är en av Phukets vackraste och längsta 
stränder. Här möts vajande palmer och vit korallsand på en 
åtta kilometer lång strand där det alltid går att hitta en egen 
plats. På den södra delen av stranden ligger Vings populära 
familjehotell Sunwing Bangtao Beach. Precis som på alla 
Sunwing Family Resorts är varenda millimeter anpassad för 
att barnfamiljer ska få den perfekta semestern. Och nu ska 
det bli ännu bättre. Under sommaren 2017 kommer nämli-
gen stora delar av  Sunwing Bangtao Beach att fräschas upp. 
Välkommen hit i vinter! 

Renovering pågår!

T E X T :  K R I S T O F E R  K E B B O N      F O T O :  V I N G S  B I L D A R K I V 

BANGTAO 
BLIR BÄTTRE

• Alla rum får nya golv i samtliga  
utrymmen förutom badrummen.

•  Rummen målas i ljusa färger och får  
nya textilier, madrasser, sängkläder  
samt ny belysning. 

• Gymmet flyttar till nya, större lokaler.

•  Receptionen och lobbyn renoveras  
i ljusa välkomnande färger. 

• Hotellets showområde och utomhus- 
spa fräschas upp.

•  För de mindre gästerna utökar vi  
Mini Land och flyttar Teen Lounge  
till nya fina lokaler. 

• Restaurangen La Tasca renoveras  
och uppdateras till vårt nya ”Kitchen”- 
koncept.

SUNWING BANGTAO BEACH 

L Ä S  M E R  O M  H OT E L L E T  P Å :  
V I N G. S E / B A N GT AO - B E AC H



Säkerhet 
över

 alla gränser

* Det är alltid de fullständiga villkoren som gäller vid skadereglering

Ta inga risker  
din resa är värdefull

Varför ska du köpa en reseförsäkring när du redan har ett reseskydd i din hemförsäkring och 
kanske betalar med kort? Det finns många skäl! Goudas ”Komplement till hemförsäkring” är 
speciellt utformad för att utöka det reseskydd du redan har i din hemförsäkring. Det innebär 
att du aldrig blir dubbelförsäkrad.

• Du får hjälpen direkt på plats av din reseledare.
• Försäkringen ersätter förlorade resdagar om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.
• Blir du sjuk mer än halva resan ersätter försäkringen dig med en ny resa.
• Försäkringen gäller helt utan självrisk.
• Inträffar det något i din privata bostad eller i din bil under resan, täcker försäkringen

den självrisk du får betala till ditt hem- eller bilförsäkringsbolag.
• Hyr du bil på resmålet ersätter försäkringen den självrisk du måste betala till uthyrnings

bolaget om du orsakar skada på bilen.

Saknar du hemförsäkring hjälper vi dig att teckna en heltäckande försäkring. 

För mer information om försäkringen vänligen kontakta
din resesäljare på Ving, alternativt läs mer på www.ving.se

Gouda_annonce_215x275_maj16.indd   1 10-05-2016   20:55:34
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T E X T :  J O H A N  M A G N U S S O N    F O T O :  J O H A N  M A G N U S S O N  &  V I N G S  B I L D A R K I V

T H A I L A N D S  T R A D I T I O N E R  # 1 0

Det händer att Thailändska utbytesstudenter rekommenderas att fundera 
över möjliga alternativa tilltalsnamn. Allt för att underlätta en, som det 
uttrycks, smidigare kulturell integrering. Med smeknamn som Poo, Pee 

och Porn kan man lätt förstå varför. Vings Johan Magnusson berättar 
mer om Thailands charmiga men ibland lite märkliga namnbruk.

FRU GRIS, HERR GRODA 
OCH FRÖKEN LITEN

THAILÄNDSKA NAMN

I det buddhistiska Thailand finns ingen rituell namngiv-
ningsceremoni likt kristendomens dop. Trots detta 
väljer thailändska föräldrar namn till sina barn med 
största omsorg. Många konsulterar till och med en 

astrolog eller munk för att välja ett bra och lyckobringande 
namn åt sitt barn. Med födelsedagen som utgångspunkt får 
föräldrar rekommendationer om vilka begynnelsebokstä-
ver som är fördelaktiga till sina barns namn, vilka som bör 
undvikas och vilka som rent av är otursfyllda.

E T T  F L E R T A L  F A K T O R E R  spelar in, framförallt hur solen, må-
nen och andra planeter förhöll sig till varandra i den stund 
barnet kom till världen. För barn födda en måndag, månens 
egen veckodag, ska användandet av vokaler i namnet helst 
undvikas helt, eftersom dessa bokstäver i Thailand astrolo-
giskt förknippas med solen.

M O D E R N A  F Ö R Ä L D R A R  tar hjälp av olika appar för att finna 
rätt namn till sina barn. Vikten av att bära ett lyckosamt 
och bra namn är fortfarande så stor i Thailand att vuxna 
människor inte sällan bestämmer sig för att byta namn 
om livet under en lång tid varit motigt eller ovanligt 
otursfyllt.

D E T  F I N N S  E N  O C E A N  A V  olika förnamn i Thailand. Flera 
är ”unisex”, och alla betyder något. Traditionella manliga 
namn bär ofta fördelaktiga maskulina kvaliteter, är kraft-
fulla och pampiga med betydelser som stridbare, segerfyll-

de, ståndaktige, kraftfulle och framgångsrike. Kvinnliga 
namn är mer feminint mjuka och stämningsfulla som till 
exempel vacker ädelsten, strålande månsken, väldoftande 
blomma, silkeslena, hjärtliga och vackra.

T R O T S  A L L  N O G G R A N N H E T  och precision i namnvalet är det 
inte alls vanligt att det registrerade förnamnet faktiskt an-
vänds. I stort sett alla thailändare har istället ett informellt 
smeknamn som de fått av sina föräldrar när de föddes, och 
som de använder sig av genom hela livet. Seden att använda 
smeknamn härstammar troligtvis från en tid då sjukdom 
och spädbarnsdödlighet var vanligt förekommande. På den 
tiden fanns en spridd uppfattning om nödvändigheten att 
försöka förvilla och förvirra olika onda andar, i syfte att 
hindra dem från att röva bort nyfödda småbarn.

E T T  S M E K N A M N  är ibland helt enkelt en förkortning eller va-
riant av det riktiga namnet, som Nipaporn – Porn, Kollachai 
– Chai, Boonlert – Lert, Amornrat – Rat eller Samlee – Lee. 
Ett nyfött barns utseende, fysiska karaktär och kroppsliga 
attribut är också en vanlig källa till smeknamn. Kropps-
byggnad kan t.ex. ge upphov till kärleksfulla smeknamn 
som Yai (stor), Uan (fet), Pui (knubbig) och Noi, Nit, Nui, 
Toi eller Lek, vilka alla är populära varianter av ordet liten. 
Nyblivna föräldrars uppfattning om om sitt barns hudkulör 
ligger bakom de mycket vanliga smeknamnen Daeng (röd) 
och Dam (svart). Som vuxen kan en Lek blivit en stor bjässe 
och lång drasut men smeknamnet behålls likväl.
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A T T  A N V Ä N D A  N A M N  från djurvärlden är också mycket van-
ligt, vilket återigen relaterar tillbaka till den gamla tradi-
tionen att skydda ett nyfött barn från illasinnade andar. 
Att kalla på ett barn som om det vore ett djur var ett bra och 
effektivt knep att få dem att bli lämnade ifred. Moo (gris), 
Maew (katt), Mha (hund), Kung (räka), Kob (groda), Kai 
(höna), Hong (svan), Chang (elefant), Jeab (kyckling), Nok 
(fågel), Tao (sköldpadda), Noo (mus), Pla (fisk), Poo (krab-
ba),  Aud (grodyngel) och Mod (myra) är bara några exempel 
på ännu idag vanligt förekommande djursmeknamn.

E N G E L S K A  K L A S S I S K A  N A M N  som Jack, Max, Ann, Lisa och 
Jill har under senare år blivit alltmer populära , liksom mer 
udda mat- och dryckinspirerade smeknamn som Fanta, 
Apple, Beer, Mint, Ice, Cake, Coke, Milk. Eller namn inspi-
rerade av fritidsaktiviteter, som Guitar, Ball, Golf, Game, 
Cartoon, Pop och Art. Ekonomi- och tekniksektorn bidrar 
med framgångsrika och välbärgade namn som Bank, Boss, 
Gift, Bonus, Benz, Gear, Card, Apple, Oil och Ford.

N Å G R A  S M E K N A M N  har bildats av thailändarnas uttal av 
engelska bokstäver, som Ae(A), Bee (B), Jay (J), Em (M), 
Oh (O), Kiw (Q), Eak (X) och Wai (Y). Andra har bildats av 
födselordningen i en familjs barnaskara: Neung (ett), Song 
(två), Sam (tre) o.s.v. Några kommer från barns könstillhö-
righet – Chai (man) och Ying (kvinna). Föräldrars intressen 
och hobbies kan avspegla sig i barnens smeknamn, som 
Porsche, Bugatti, Lamborghini och Ferrari, eller Whisky, 

Wine, Beer och Shaker. Smeknamn som Tangmo (vatten-
melon) och Som (apelsin) är vanliga hos de som nyfödda 
var lite runda till formen eller vars mödrar under havan-
deskapet ätit mycket av just dessa frukter.

K O I  (lillfinger), Por (trollslända), Nam (vatten), Fah (him-
mel), Fai (bomull), Malee (en blomma), Kwang (hjort), Ploy 
(ädelsten), Tukta (docka) och Wan (söt), är alla mycket van-
liga kvinnliga smeknamn. Thong (guld), Chai (seger), Sak 
(prestige), Narong (strid), är typiskt manliga. Många namn 
börjar på Su (god), Boon (god gärning), Siri (strålande), 
Thawee (öka), och minst lika många slutar på Thep (ängel), 
Tip (magisk) eller Porn (välsignelse).

F Ö R U T O M  B L A N D  närstående och goda vänner används i stort 
sett alltid, i såväl tal som skrift, det unisexa hövlighetsordet 
Khun före tilltalsnamnet. Bruket av efternamn är något 
relativt nytt i Thailand, och har endast funnits sedan början 
av 1900-talet då kung Rama 6 introducerade och gjorde dem 
obligatoriska i hela landet. Efternamn används nästan en-
bart i officiella, juridiska och andra byråkratiska samman-
hang, mycket sällan till vardags. Thailändska efternamn 
är unika och de personer som bär samma är normalt på 
ett eller annat vis släkt med varandra.

Är det någon som kan Thailand så är det Johan Magnusson, 
hotellchef på Sunwing och Sunprime Kamala Beach. Sedan 
starten på Ving 1985 har han hunnit med över 40 utlandssä-
songer, de 10 senaste åren i Thailand. Sedan många år är 
Johan praktiserande buddhist. Här berättar han mer om 
sitt älskade Thailand. 

Johan Magnusson

LÄS ALLA ARTIKLAR I SERIEN PÅ: VING.SE/JOHAN
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T E X T :  L É N - V E R O N I C A  K O N G E R U D    F O T O :  V I N G S  B I L D A R K I V  &  F A M I L J E N  S T Ø R E  H O G N E R U D

Trodde du att platser som Bali, Maldiverna och Sri Lanka bara 
passar att resa till på vintern? Det tycker inte familjen Støre Hognerud. 
De senaste åren har de semestrat på exotiska resmål varje sommar. 
De menar att det idag är enklare än någonsin att förverkliga drömresan.

DE VALDE EN 
EXOTISK SEMESTER 
PÅ SOMMAREN

Familjen Støre Hognerud består av Hege (47), 
Lars (51) och barnen Vetle (16) och Helle (13). 
Nästan varje sommar packar den äventyrs-
lystna familjen resväskorna och reser till 
exotiska resmål i fjärran länder.

Familjen Støre Hognerud

MALDIVERNA

SRI LANKA
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”För många är Maldiverna synonymt med 
     romantiska parsemestrar, men flera av 
 öarna passar lika bra för barnfamiljer."

De senaste åren har Hege Støre och hennes 
familj besökt bland annat Sri Lanka, Indone-
sien och Thailand. Med två barn i skolåldern 
är sommarlovet den enda tid då familjen kan 

vara bortresta i flera veckor. En klar sommarfavorit är 
Maldiverna.
 – Det var en otroligt häftig upplevelse. Vi flög med 
sjöflygplan och vyn var helt fantastisk: små öar, kritvita 
stränder, sandbankar och turkost hav, innan vi till slut 
landade på vårt eget lilla semesterparadis, minns Hege.

Enklare och billigare
Familjen Støre Hognerud är inte de enda som har 
fått upp ögonen för icke-traditionella sommarresmål. 
Förra året var Maldiverna och Bali två av de mest 
populära exotiska resmålen bland barnfamiljer.
 – Flygbolag som Emirates och Qatar har etablerat 
sig med linjer från Skandinavien. Detta har lett till 
kortare restid och inte minst lägre priser, säger Svein 
Erik Bjørheim på Ving.
 Dessutom är det mycket billigare att resa under 
sommarhalvåret än under högsäsong.

Paradis – även för barnfamiljer
För många är Maldiverna synonymt med romantiska 
parsemestrar, men flera av öarna passar lika bra för 
barnfamiljer. För barnen Helle (13) och Vetle (16) 
stod bland annat upptäcktsfärder, snorkling, vatten-
sporter och massor av bad på programmet.
 – Att promenera rakt ut från sin bungalow och 
ner i det kristallklara vattnet är ett minne som hela 
familjen kommer bära med sig länge, säger Hege.
 Långa resor med barn kan vara en utmaning, men 
familjen Støre Hognerud har aldrig låtit sig avskräckas. 
Ända sedan dottern fyllde sex år har de oftast valt att 
göra längre resor på semestern.
 – Vi var i Italien för några år sedan, men då saknade 
vi att tillbringa sommarlovet på en annan kontinent. 
Barnen gillar nya upplevelser och tycker att det är kul, 
även om de nog skulle önska att flygningen var lite 
kortare ibland, säger Hege.

Är det inte regnperiod?
Många exotiska resmål kan du lika gärna resa till på 
sommaren som på vintern. Maldiverna har till exempel 

en dagstemperatur på cirka 30 grader på sommarhalvåret.
 – Platser som Maldiverna och Mauritius i Indiska 
oceanen kan du resa till året runt. Det kan komma ett 
skyfall eller två, men det är ytterst sällsynt att det regnar 
kontinuerligt i flera dagar på platser som dessa, förklarar 
Bjørheim.
 Indonesiska Bali tillhör de destinationer som är bäst 
att besöka på sommaren, och Hege var där med sin familj 
2010. De fann sitt familjeparadis på ön Gili Trawangan 
cirka två och en halv timme bort.
 – Där kunde vi snorkla och dyka efter både haj och 
havssköldpaddor, och solnedgången var den mest fantas-
tiska vi någonsin har sett.
 Familjen har redan beslutat sig för att resa tillbaka 
sommaren 2018, men först går turen till Thailand – och 
Lofoten. Dessutom drömmer de om att resa till Botswa-
na, Madagaskar och Sydamerika.

Otraditionella upplevelser
Fler och fler tar med sig barnen på exotiska resor, och 
Sri Lanka växer stadigt i popularitet. Familjen Støre 
Hognerud var där 2014 och de är inte förvånade över 
att allt fler människor vill uppleva landet.
 – De människor vi mötte var så vänliga och kulturen 
är fantastisk. Att se den enorma klippfästningen Lions 
Rock torna upp sig över den lummiga omgivningen 
mitt i landet var en höjdpunkt, säger Hege.
 Familjen besökte flera kuststäder, den gamla huvud-
staden Kandy och den nuvarande huvudstaden Colombo. 
I Colombo hade de en semesterupplevelse utöver det 
vanliga.
 – Vi besökte ett barnhem och hade med oss kläder, 
tvål, tandborstar och modersmjölksersättning till dem. 
Barnen berättade sina historier, och det var en väldigt 
speciell upplevelse både för oss och för våra barn. Det på-
minde oss om hur viktigt det är att uppskatta det vi har.
 Hege tvekar inte när vi frågar om hon skulle rekom-
mendera en exotisk sommarsemester till andra.
 – Absolut! Långa semestrar fyllda med kulturella 
upplevelser, ny mat och nya bekantskaper – det finns 
inte mycket som kan mäta sig med det. Glädjen av att 
uppleva detta tillsammans som en familj är det allra 
bästa, avslutar hon.

D

L Ä S  M E R  P Å :  V I N G. S E / E X OT I S K T

MALDIVERNA
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Jonna Thulin, 48, bor i Sigtuna och 
jobbar som cabin crew på Thomas 
Cook Airlines Scandinavia, Vings 
eget flygbolag.

Jonna Thulin

Har du någon gång rest med Ving kanske du har träffat Jonna Thulin. Hon är en av 
alla fantastiska medarbetare på Thomas Cook Airlines, som varje dag tar hand om 
hundratals semestersugna svenskar på väg till solen. Vi tog ett snack med Jonna 
för att höra hur det egentligen är att jobba ombord på ett flygplan.

LIVET I LUFTEN
T E X T :  K R I S T O F E R  K E B B O N    F O T O :  V I N G S  B I L D A R K I V  &  J O N N A  T H U L I N

Det är söndag i slutet av maj och Jonnas dag börjar 
tidigt. Redan klockan 06.00 checkar hon in på 
Arlanda, går ner till crew-rummet och loggar in 
på datorn. Så fort hon tryckt in sitt personalnum-

mer får hon mängder av information om dagens flygning, 
som denna dag går till Rhodos. Hon kollar snabbt igenom 
schemat innan det är dags för dagens briefing.

P R I C K  K L O C K A N  0 6 . 1 5  samlas den tolv personer starka 
besättningen i ett stort briefingrum på flygplatsen. 
Kabinchefen går igenom flygtider, säkerhetsinformation 
och berättar vilka positioner alla ska gå på. Hon redogör 
för hur många bebisar det finns på flyget, hur många som 
har beställt specialmat, och hur många som har uppgrade-
rat till Royal Meal. Hon berättar också att det finns några 
trogna stamkunder ombord, och var de sitter, samt att det 

är några som har beställt champagne för att fira en 
bemärkelsedag. Dessa får förstås lite extra uppvakt-
ning. Allra mest VIP:ad blir det barn som fått en resa 
via välgörenhetsorganisationen Min Stora Dag. 
 En halvtimme in i mötet ansluter piloterna. 
De hälsar glatt och berättar lite om väder, vind och 
annan trafikinformation som kan vara bra att känna 
till. Sedan är det dags att gå ombord på planet. 

U N D E R  S J Ä L V A  F L Y G N I N G E N  är allting väldigt uppstyrt. 
Varje moment sker efter ett förutbestämt tidsschema. 
Alla i personalen går på sina respektive positioner, 
där de vet precis vad de ska göra. Jonna vet vem hon 
kör drinkvagnen tillsammans med, vem som delar 
ut barnmaten, vem som delar ut vuxenmaten 
– och så vidare. 

"Att jobba inom flyget blir lite 
      som en livsstil. Man är ute 
och flackar jämt."
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U N D E R  S O M M A R S Ä S O N G E N  flyger Jonna alltid fram och tillba-
ka samma dag. Så även denna dag. Därför blir det en stunds 
obligatorisk vila på Rhodos flygplats, innan det är dags att 
flyga tillbaka med de hemvändande gästerna. Medan Jonna 
och hennes kollegor äter och vilar kommer städpersonalen 
och snyggar upp i kabinen, och cateringpersonalen ser till 
att det finns mat även på hemresan. 

P Å  V I N T E R N  är det lite annorlunda. Då är det bara vid resorna 
till Egypten som man gör en så kallad "turnaround", d.v.s. 
åker fram och tillbaka på samma dag. På alla andra vinter-
destinationer, som Kanarieöarna, Thailand och Karibien, 
stannar man kvar. Dels av naturliga skäl – man kan inte 
jobba hur länge som helst – och dels eftersom de större flyg-
planen tar längre tid att iordningställas inför nästa flygning. 
 Vid dessa tillfällen väntar Jonna och hennes kollegor 
tills alla passagerare gått av och den nya besättningen kom-
mit på. Sedan är det bara att hämta väskan 
och ta den specialchartrade bussen till hotel-
let. Ibland, på större destinationer som Gran 
Canaria, kan det bo upp till hundra kollegor 
på samma hotell.

J O N N A  J O B B A R  på månadsschema och får 
schemat ett par veckor i förväg, vilket inne-
bär att hon har en framförhållning på sex 
veckor. Hon jobbar aldrig mer än 45 timmar 
per vecka, men tiderna skiljer sig åt mellan 
sommar och vinter. På sommaren jobbar 
man 3-4 flygningar per vecka, man behöver 
inte packa så mycket och man sover hemma 
i sin egen säng. På vintern kan man välja om 
man vill flyga långt eller bara medeldistans, 
som Kanarieöarna eller Egypten. Eftersom 
Jonna inte har några problem med jetlag har 
hon valt att flyga långt. Det betyder att hon 
vintertid är borta hemifrån under längre 
perioder, vanligtvis 3–6 dagar. Alla dagar 
på resmålet räknas som jobbdagar och hon 
har alltid sina fridagar hemma, 10 dagar per 
månad.
 Det kan variera hur många dagar man 
stannar på resmålet, beroende på hur flygs-
lingorna ser ut. I vintras kunde Jonna till 
exempel flyga från Sverige till Mexiko, där 
hon övernattade innan hon tog ett reguljär-
flyg till Aruba där hon några dagar senare 
hoppade på Thomas Cook-flyget hem igen. 
Just Aruba råkar vara Jonnas favoritdestina-
tion.
 – Vi bor alltid i Oranjestad, och den 
staden är helt fantastisk. För att inte tala om 
utflykterna till Renaissance Island, med alla 
flamingos. Allt är så "easy-going" på Aruba, 

så genomsyrat av holländarna som alltid är så glada och 
trevliga, säger Jonna.

M E N  H U R  G Å R  D E T  då att kombinera detta ständiga resande 
med att vara förälder? Alldeles utmärkt, visar det sig. Jonna 
berättar att man på Thomas Cook har möjlighet att jobba 
i "föräldrar 75-gruppen" så länge man har barn upp till 8 år. 
Det innebär att man arbetar 75 %, man har fasta fridagar, 
man får inte flyga mer än ett visst antal timmar och man är 
aldrig borta mer än ett visst antal dagar. Till saken hör att 
Jonnas man också jobbar i företaget som pilot. Men tack 
vare schyssta schemaläggare och fantastiska barnvakter har 
det alltid gått att få ihop vardagspusslet. 
 – Man måste vara positiv, och varken jag eller min man 
har sett problemen. Tvärtom har vi en inställning att allt 
löser sig – vilket det oftast gör. Idag är barnen 11 och 13, och 
allt har funkat bra!

Jonna Thulin

Yemanja är en ve-
getarisk restaurang 
som ligger precis runt 
hörnet från vårt hotell 
i Oranjestad. Den ser 
inte jättemycket ut 
för världen men är en 
riktig pärla – mysigt, 
trevlig personal och 
fantastiskt god mat. 

Zeerovers ligger precis 
vid en liten fiskehamn i 
Savaneta. Du kan inte 
boka bord, och de serverar 
enbart dagens fångst. Du 
får inga bestick utan äter 
med händerna, sen får du 
gå och tvätta händerna i 
handfatet och torka dig på 
hushållspapper.

...att jobba i luften
– Det blir lite som en livsstil, att jobba 
inom flyget. Man är ute och flackar 
jämt. Men det är ett väldigt roligt 
jobb. Jag trivs jättebra. 

...att jobba på Thomas Cook Airlines 
– Många här har jobbat kvar i fyrtio 
år. Det är ett mycket bra betyg på en 
arbetsplats! Man är kvar på företaget 
för att man gillar det.

...att vara gift med en pilot
– När vi träffades hade vi redan 
det här yrket, och vi trivdes 
båda så bra att det inte var 
tal om att sluta eller byta jobb. 
Men vi jobbar nästan aldrig 
på samma flygningar.

...det bästa med jobbet
– Kollegorna och passa-
gerarna! 

Jonna om...

J O N N A S  R E S T A U R A N G T I P S  P Å  A R U B A
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FEM SKÄL ATT ÄLSKA

LUX GRAND GAUBE

Mauritius har sedan länge funnits på min bucket 
list. Innan avresa är jag nästan lite orolig. Hur 
ska mina höga förväntningar på detta paradis
resmål kunna uppfyllas? Det är också en speci

ell resa för oss, jag har precis fyllt 50 och vill avsluta firandet 
med en drömresa tillsammans med familjen. Klart att för

väntningarna är skyhöga. Men snart är oron som bortblåst. 
Det visar sig snabbt att Mauritius, min ultimata semester
dröm, levererar på precis alla punkter.

Men vad är det då som gör att man älskar Mauritius?  
Här listar jag fem skäl, det finns med all säkerhet fler, men 
här är de, i mitt tycke, viktigaste. 

2. Fantastisk service 
och utmärkta hotell

M

Mauritius
T E X T :  M A G D A L E N A  Ö H R N      F O T O :  M A G D A L E N A  Ö H R N  &  V I N G S  B I L D A R K I V 
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Självklart. Mauritius är själva sinnebilden av en paradis 
strand. Tänker man på Mauritius så tänker man spontant på 
en vacker, vidsträckt, orörd, vit strand. Och det finns massor 
av dem på ön. Vi besökte både stränder där lokalbefolk
ningen tillbringade sin lediga tid och hotellstränder med 
solstolar, vattensporter och strandbarer.  På norra ön, där 
vi bodde, sägs stränderna vara lite finare (och dessutom 
är vädret lite bättre enligt lokalbefolkningen). Men mina 
personliga strandfavoriter är spridda runt ön; Belle Mare 
på östra sidan, kitesurfarnas paradis Le Morne på sydvästra 
kusten och den långsträckta Flic en Flac på västra Mauriti
us. Det är väl värt att ta sig runt och besöka fler stränder än 
den man bor på.

Mauritierna själva inser hur viktiga turisterna är för landets 
överlevnad och jag har aldrig upplevt så bra service som här. 

Människorna är både vänliga och omtänksamma och det är 
tydligt att de sätter ett värde i att min semester ska bli precis 
som jag vill ha den. Här på ön vet kyparna att du är sugen på 
en iskall öl redan innan du själv vet det. Nästan. Det är i alla 
fall känslan.  

Vi hade tur som fick fira nyår på Mauritius – här gick 
öborna all in med cocktails på stranden, en dignande buffé 
utan dess like, spektakulära isskulpturer och fantastiska 
fyrverkerier.  Ett minne för livet. 

Mauritierna vet också hur man skapar en trivsam atmos
fär och stämning på hotellet. På vårt hotell anordnades varje 
kväll när solen gick ner en så kallad "sun downer", en drink 
som serverades på stranden. Populärt och välbesökt bland 
hotellets gäster. Senare på kvällen tändes en lägereld på 
stranden, en trubadur sjöng och spelade gitarr, en bar öpp
nades och hotellets gäster kunde sitta runt elden och sjunga 
med. Otroligt mysigt. En stjärnkikare som alla kunde titta 
i fanns vid poolen på kvällana. Allt detta, tillsammans med 
den väldigt trevliga personalen, gjorde att gästerna trivdes. 

Lägstanivån på Mauritius är mycket, mycket hög. Även 
ett enklare hotell ger sina gäster fantastisk service.  Och det 
märks att hotellpersonalen är stolt över att göra det.

T E X T :  B J Ö R N  U N E     
F O T O :  V I K T O R  W E D E L L  &  V I N G S  B I L D A R K I V 

LE MORNE

1. Stränderna

2. Fantastisk service 
och utmärkta hotell

 LA MORNE, STRANDEN VID PARADIS HOTEL

VI BODDE HÄR PÅ LE MAURICIA I GRAND BAIE

FÄRSK FRUKT FINNS I MASSOR:  
MANGO, PASSIONSFRUKT,  
KOKOSNÖT OCH ANANAS.  

TILL FRUKOST, LUNCH OCH MIDDAG. 
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Ön har en spännande historia. Från början beboddes Mauri
tius av dronter, ett slags fåglar som inte kunde flyga. Däref
ter kom holländarna, som var de första bosättarna, och döp
te ön efter sin prins Mauritz. Sedan tog fransmännen över 
ön, hämtade slavar från Afrika och lät dem arbeta på socker
rörsfälten (socker är än idag en viktig inkomstkälla vid sidan 
av turismen). När slaveriet avskaffades kom indierna för att 
arbeta på fälten och de utgör idag den största befolkningen 
på Mauritius. I början av 1800talet övertog britterna mak
ten och först 1968 blev Mauritius självständigt.  

Öns brokiga bakgrund gör sig påmind i det mauritiska 
köket som har influenser från Indien, Kina, Frankrike och 
Afrika. Därtill fisk och skaldjur från Indiska oceanen och 
mycket chili som är den mest använda kryddan. Det kan 
ju inte bli annat än gott! Dessutom finns det färsk frukt i 
massor: mango, passionsfrukt, kokosnöt och ananas. Till 
frukost, lunch och middag. Frukt som jag saknar varje dag 
på hemmaplan. 

Mauritius är också känt för sin rom, gjord av sockerrör. 
Besök gärna en fabrik och se hur rommen framställs, och 

köp med dig hem. Och på plats – njut av en ”sun downer” 
gjord på rom, eller kanske en romdrink vid poolen efter 
middagen.

Att det finns massor att göra på Mauritius gjorde mig fak
tiskt lite förvånad. För även om jag vill  ha upplevelser på 
semestern, hade jag i ärlighetens namn förväntat mig en 
lugn sol och badsemester med en del vattensporter, men i 
huvudsak en solstol och en bra bok. Men på Mauritius finns 
nåt för alla. Många hotell erbjuder sina gäster vattensporter 
utan kostnad. På vårt hotell fanns kanoter, vattenskidor, 
segelbåtar, surfingbrädor, stand up paddle, snorklingsut
rustning och mycket mer. Perfekt när tonåringen som inte 
gillar att sola behöver sysselsättning.

Ön är ganska liten, ungefär 2/3 av Gotland, och det är 
lätt att ta sig runt. Det finns bussar, men tidtabellen är inte 
riktigt att lita på. Vi hyrde vid ett par tillfällen en taxi som vi 
bokade för en hel dag. Både prisvärt och smidigt.

För golfare finns fler än tolv golfbanor på ön, alla av hög 

3. Maten

4. Massor att göra
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klass. På Vings hotell Belle Mare Plage ingår till och med 
green fee i priset för de två banor som ligger precis vid 
hotellet. Och för den vetgirige finns allt från sockerrörs
museum till en välkänd botanisk trädgård i Pamplemousses. 
Huvudstaden Port Louis är värd ett besök. Missa inte mark
naden med matvaror, kryddor, kläder, tyger och hushålls
prylar. Färgglatt, rörigt och trångt. På Caudan Waterfront, 
ett modernt men lite dyrare shoppingcenter som ligger nere 
i hamnen, hittade vi både klänningar och väskor. Prisvärd 
kashmir av hög kvalitet är något som mauritierna är kända 
för. Här kan man hitta sjalar och koftor mycket billigare än 
hemma.

Katamaranturen till Ile aux Cerf är ett måste. En jätte
härlig heldagsutflykt med mat, dryck, snorkling och vackra 
vyer. Ile aux Cerf är oerhört vackert, även om det var ganska  
mycket folk när vi besökte ön.  

Vi bodde i Grand Baie på norra ön, här finns en del  
nöjesliv i form av restauranger och barer, samt enstaka 
nattklubbar. Man ska dock veta att hit åker man inte med 
kompisgänget för att festa, det är mest familjer och par  
på bröllopsresa som är här. 

På Mauritius vimlar det av Instamoments, motiv man mer 
än gärna lägger ut i sociala medier.  Och det blir extra tydligt 
då man reser med tonåringar. Naturen är en blandning 
mellan Thailand och Karibien och vart man än vänder sig är 
omgivningarna vackra. Ön är grön och lummig, mycket tack 
vare att det regnar regelbundet. Oftast är det korta skurar, 
så korta att man inte ens hinner ur solstolen innan den är 
över. Det känns svalkande i värmen.  Stränderna är fantas
tiska, orörda, långa och vita. Och är man som jag en sucker 
för solnedgångar så har man hamnat helt rätt – vi fick 
upp leva vackra solnedgångar varje kväll.

När jag tänker efter finns det faktiskt ännu fler skäl att 
älska Mauritius. Klimatet till exempel, det är precis lagom 
varmt, fläktande vindar och aningens svalkande i havet. 
Men det här är mina skäl att älska den här ön, åk dit och se 
vilka som blir dina. Och nästa gång jag åker dit hittar jag 
säkert fler.

5. Vackra vyer = 
fantastiska instamoments

GOLFBANAN VID PARADIS HOTELL

KATAMARANTUREN TILL ILE AUX CERF ÄR ETT MÅSTE.

MER OM RESMÅLET OCH VÅRA HOTELL PÅ: VING.SE/MAURITIUS
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När du bor på Sunwing, Ocean Beach Club eller  
Sunprime har du alla förutsättningar att äta gott, träna bra  

och leva sunt under semestern. I samarbete med SATS ELIXIA  
erbjuder vi gratis träningsklasser av högsta klass.

TRÄNA
MED VING OCH SATS

GYM OCH SATS-KLASSER FINNS PÅ ALLA VÅRA SUNWING FAMILY RESORTS, 
SUNPRIME HOTELS SAMT OCEAN BEACH CLUBS. VÄLJ MELLAN ETT TIOTAL  
OLIKA PASS SOM T.EX. CORE, YOGA, CROSSTRAINING, POWERSTEP, BOOTY-
LICIOUS.GRUPPTRÄNINGSKLASSERNA ÄR ALLTID GRATIS.
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P E R S O N L I G A  
T R Ä N A R E N S  T I P S

1. Utnyttja dötiden
Använd tid som ändå inte skulle 
ha använts till någonting annat. 
T.ex.innan frukost eller mellan 
poolhänget och middagen. 

2. Träna tillsammans
Planera in träning 
tillsammans med andra.

3. Upptäcktsträna
Transport- eller upptäcktsträna! 
Promenera eller jogga till stran-
den, eller upptäck resmålet till fots 
istället för att ta buss eller taxi.

4. Lite träning är också 
träning 
Kom ihåg att lite är bättre än 
inget – 20-30 minuter räcker.

5. Välj rätt hotell
Åk till ett ställe där det 
erbjuds träning på hotellet.

Nu behöver du inte längre lämna 
sol stolen för att boka tid på något 
av våra SATS-pass på Sunwing, 
Sunprime eller Ocean Beach Club. 
Om du har en smartphone kan du 
nämligen hitta all information om 
våra träningspass, samt boka plats, 
i Vings app. Om du inte redan har 
Ving-appen finns den att ladda ner 
i App Store och Google Play. När 
det väl är dags för själva träningen 
måste du dock masa dig upp ur 
solstolen…

Boka SATS-passet 
i mobilen

från Kalix jobbade i 
vintras som personlig 
tränare på Vings hotell 
Ocean Beach Club på 
Gran Canaria.

Jennifer 
Wiklund

TRÄNA
MED VING OCH SATS

Du vet väl att du kan kickstarta din 
träning under semestern? Med en 
personlig tränare får du hjälp med att 
skräddarsy din träning, helt utifrån 
dina egna förutsättningar. Oavsett vad 
du har för mål eller tidigare erfarenhet 
gör din PT träningen både mer effektiv 
och motiverande. Våra professionella 
personliga tränare är med dig under 
hela träningspasset och erbjuder 
allt från enklare kostrådgivning till 
att lägga upp individuellt anpassade 
träningsprogram. Vill du hellre 
träna tillsammans med en vän finns 
möjligheten att boka PT Duo.

Egen PT på 
semestern

��� ��� 
P E R S O N E R  D E L T O G  F Ö R R A  

S O M M A R E N  I  N Å G O N  A V  D E  G R U P P -
T R Ä N I N G A R  V I  H Ö L L  P Å  V Å R A 

S U N W I N G  O C H  S U N P R I M E - H O T E L L .  
P O P U L Ä R A S T  V A R  W A T E R  

A E R O B I C S ,  Y O G A  O C H  C O R E .
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FRUKOST?
I början av året utlyste vi tävlingen ”Vings drömfrukost” 

– en Instagramtävling där deltagarna fick fotografera 
sin bästa frukost. Nu är vinnaren utsedd! 

FRUKTPIZZA TILL 

@ FROK EN CEDERKN OP P

”Hjälp i februari - frukt! Drömfrukosten smakar 
fräscht, sött och ger en lätt mättnadskänsla. 
Tycker att det ska finnas vattenmelonpizzor 
till frukost på era hotell! Toppingen kan varie-
ra. Här kör jag melon, mango kokos, pumpa-
frön och lite koriander. En fräsch, god och 
färgsprakande energibomb, som ger 
kunden bästa starten på dagen!”

Juryns motivering: Fruktpizza som start 
på dagen – lika genialiskt som gott. 
Kommer bli en favorit hos både barn och 
vuxna, och går att variera i det oändliga.

T A N K E N  B A K O M  T Ä V L I N G E N  var att vi ville få in mas-
sor av härliga bilder och kreativa tips på vilken 
frukost våra gäster skulle vilja se på sin frukost-
buffé. Vi ville helt enkelt bli inspirerade och hitta 
nya spännande rätter att servera på våra hotell. 
Eftersom vi vet att våra gäster brukar komma 
med fantastiska idéer försöker vi så ofta som 

möjligt förverkliga förslagen. Så också denna gång!
 Totalt fick vi in nästan 900 bilder och det 
var fantastiskt många fina bidrag. Till slut 
enades juryn om att ge förstapriset till Emma 
(@frokencederknopp) som inte bara får ett 
presentkort, utan även äran att under en period 
få sin frukost serverad på ett av våra hotell.

� �

HÄR ÄR VÅRA TRE VINNARE. VISST BLIR MAN SUGEN?

�

@ KREATIVT_KAO S
”Lyxlördag med drömfrukost 
@vingsverige. Jag vill slå ett 
slag för dessa ingredienser: 
V: Vitaminrikt, I: Inspirerande, 
N: Närproducerat, G: Gott”
#vingsdrömfrukost

@ LASHIS
”Kan inte äta en normal 
frulle, eggs benedict, 
hollandaisesås med 
avokadoröra på en 
surdegsmacka och lite 
cayennepeppar på.”
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 �� HETA
   TIPS

T E X T :  I N G R I D  P LY H M

F O T O :  I N G R I D  P LY H M ,  I S T O C K  &  V I N G S  B I L D A R K I V

London
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�

�
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AFTERNOON TEA BUS TOUR  Slå två 
flugor i en smäll. Åk på en klassisk sightse-
eingtur, förbi allt från Buckingham Palace 
till London Eye och Royal Albert Hall. 
Under turen smuttar du på Prosecco och 
tar a cup of tea. Och äter dig proppmätt 
på små franska munsbitar, macarons 
och scones. Kommer du hit i sommar kan 
du även boka deras Afternoon Tea Boat 
Tour. Bokas online.

GRATIS MUSEUM MED UNGA KONST-
NÄRER  Många av Londons museer och 
gallerier är gratis att besöka. Saatchi Gallery 
är ett av de mest spännande gratisgalle-
rierna i stan. Här ser du både radikal och 
ibland provocerande konst av unga lovande 
konstnärer från hela världen. Missa inte den 
fascinerande fasta installationen med olja 
längst in i galleriet. 

�

�

HYR EN CYKEL  När fötterna börjar 
ömma efter massa promenerande kan du 
hyra en cykel för att ta dig runt. Härligast 
och säkrast är det att trampa runt i någon 
av Londons alla fantastiska gröna parker. 
För några pund hyr du enkelt en cykel av 
modell damsnurra. Du hittar dem parke-
rade på rad vid dockningsstationer, vid 
parker och många andra platser i cen-
trala London. 

NEALS YARD  Undangömt i ett hörn av 
Covent Garden ligger ett bohemiskt och 
färgglatt litet torg. En fridfull liten oas i 
skön kontrast till de livliga shoppingga-
torna runtomkring. Slå dig ner på en av 
bänkarna och titta runt eller testa något 
vegetariskt från ett av kaféerna. Eller gå 
in på underbara Neals Yard Diaries och 
provsmaka några lokala ostar. 

SUNDAY ROAST  Söndagar är småheliga 
i England och då går många till puben 
för en Sunday Roast. Prova den klassiska 
varianten med Yorkshirepudding, rostad 
potatis, kokta grönsaker och till det biff, 
lamm eller kyckling i tunn sky. Avsluta med 
något sött och sliskigt som en sticky toffee 
pudding eller Eton Mess, mums!

TRÄDGÅRDSPARADISET PETERSHAM 
NURSERIES  Ett riktigt smultronställe för 
trädgårdsälskaren. Botanisera bland 
blomster, drick te och smaka saftig socker-
kaka i växthuset - The Teahouse. Eller boka 
bord i den underbara rustika restaurangen 
med stampat jordgolv. Gå sedan längs med 
Themsen in till tjusiga Richmond.
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SOMMARDRINKEN PIMMS  Prova på 
britternas favoritdryck på sommaren, en 
fräsch och läskande Pimms. Varma som-
mardagar dricks det litervis av den gin-
baserade likören som blandas med gurka, 
frukt , mynta och lemonad. Så uppsök när-
maste pub, gärna med trädgård. Beställ 
en karaff med svalkande Pimms och kanske 
några salt & vinegar-chips till det. 

ELTHAM PALACE  I Londons utkant ligger en
skatt. En medeltida kungaboning som på 1930-
talet blev glamorös bostad till ett ståtligt mil-
jonärspar. Idag är det här unika palatset öppet 
för alla design- och inredningsintresserade. 
Eltham Palace är framför allt känt för den coola 
art deco-inredningen med inslag av svensk mö-
beldesign. Och som pricken över i kan du skåda 
London i fjärran en solig dag. Avsluta dagen 
med en promenad i den vackra trädgården. 

ÄT OSTRON  i Whitstable, Kent. Hoppa på 
tåget till den charmiga kuststaden Whitstable. 
En idyllisk småstad med små söta butiker, tea-
houses och fisk- och skaldjursrestauranger. Prova 
stadens delikatess, purfärska ostron som säljs 
i små skjul nära den långa stenstranden. Eller 
boka bord på whitstableoystercompany.com 
alldeles vid havet.

MATMARKNAD Under järnvägsbroarna 
i Bermondsey ligger en småhemlig mat-
marknad. Ett litet matmecka i ett småslitet 
område, som framför allt lockar locals och 
matnördar. Prova på spännande street food 
från världens alla hörn. Eller besök trendiga 
St Johns Bakery som bakar världens godaste 
munkar med sylt. Och släcker törsten gör du 
på något av mikrobryggerierna i krokarna. 

PRIMROSE HILL  Vad sägs om en 
romantisk dejt med vännen i det 
gröna? Då är underbara Primrose 
Hill stället för er. Åk hit vid solned-
gången. Då är den här magiska 
kullen som allra mysigast. Korka 
upp lite bubbel, njut av sällskapet 
och den storslagna utsikten över 
London. 

SE LONDONS LANDMÄRKEN LÄNGS MED 
THEMSEN  Välj North Bank om du vill prome-
nera i lugnet. Gillar du folkliv, gå till South 
Bank som myllrar av restauranger, museer och 
kultur. Längs promenaden ser du landmärken 
som St Pauls-katedralen, The Shard och The 
Walkie Talkie. Dessutom stadens fantastiska 
kontrast mellan modern och äldre arkitektur, 
sida vid sida. Och allt detta alldeles gratis.
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SENTIDO 
BYGGT FÖR ATT ÖVERRASKA

T E X T :  K R I S T O F E R  K E B B O N     F O T O :  V I N G S  B I L D A R K I V 



 VINGS VÄRLD # 1:2015 | 59

Har du upptäckt SENTIDO? Det borde du göra.  
Här pratar vi om hotell där allt går ut på att överträffa  

dina förväntningar. Boendet, faciliteterna, servicen – och så 
läget, läget, läget. Fina poolområden, bra restauranger och 

gratis WiFi tillhör självklarheterna. Kort sagt:  
på SENTIDO får du det där lilla extra.
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SENTIDO HOLIDAY PLUS
På samtliga SENTIDO-hotell ingår SENTIDO Holiday Plus 
utan extra kostnad. Innehållet kan variera mellan hotellen, 
men det kan t.ex. handla om gratis Tai Chi, yoga och pilates, 
guidade turer där vi visar dig guldkornen i omgivningarna, 
och massor av andra aktiviteter för hela familjen.

SENTIDO hittar du på många av våra  
populäraste resmål, alltid med bästa  
läge på resmålet.

SENTIDO AEQUORA LANZAROTE
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FÖR ALLA 
Vissa av hotellen 
är anpassade för 
familjer, andra 
har åldersgräns 
och passar ut-
märkt för dig som 
reser utan barn.

SENTIDO DON PEDRO, MALLORCA

SENTIDO CASTELL DE MAR, MALLORCA

SOVMORGON?
På SENTIDO-hotellen finns  
alla möjligheter till sov morgon. 
Här serveras nämligen en 
förlängd frukost ända fram  
till kl. 12.00. 

SENTIDO THASSOS IMPERIAL, 
THASSOS
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INTERNATIONELL ATMOSFÄR  
När du bor på ett SENTIDO-hotell kan du förvänta dig en 
internationell atmosfär med fina poolområden, bar och  
minst två restauranger att välja mellan. Rummen är väl-
utrustade och har balkong eller terrass, det finns gratis  
WiFi och goda träningsmöjligheter. På utvalda SENTIDO- 
hotell finns även gym och spa.

SENTIDO handlar om bra service i lugna omgivningar.  
Och bra service innebär allt från en särskild kudd-
meny till hotellets egen "holiday concierge".   

SENTIDO SANDY BEACH, CYPERN

SENTIDO GOLD ISLAND, ALANYA TURKIET

SENTIDO  H10 PLAYA ESMERALDA, FUERTEVENTURA

LÄS MER OCH SE ALLA VÅRA SENTIDOHOTELL PÅ: VING.SE/SENTIDO
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Har du hört talas om VR eller Virtual Reality? 
Det är en digital värld där du kan uppleva 

olika miljöer virtuellt. Nu har vi på Ving tagit 
steget in i denna värld för att kunna ge guidade 

virtuella turer på våra resmål. 

VÄLKOMMEN TILL

FRAMTIDEN

I  A P R I L  L A N S E R A D E  F A C E B O O K 
en ny funktion, Facebook Spa-
ces, där flera personer kan ses i 
den virtuella världen och inter-
agera med varandra. En mötes-
plats där man kan umgås, visa 
360-bilder, 360-filmer, rita, ta 
selfies och mycket annat. 

P Å  V I N G  I N S Å G  V I  S N A B B T  att 
det här skulle kunna bli ett 
nytt sätt att möta våra kunder 
på. Tack vare en rekordsnabb 
lansering av ett pilotprojekt på 
Ving kan vi nu visa upp några 

av våra resmål och hotell på 
ett nytt och innovativt sätt.

–  Ä N T L I G E N  kan man uppleva 
360-filmer och bilder till-
sammans med flera andra 
människor. Och det här är 
bara början, i en nära framtid 
kommer alla att kunna kom-
municera och dela upplevelser 
med varandra, säger Jonas 
Carlson Almqvist, Vings egen 
VR-guru som har arbetat med 
så kallad ”immersive media” 
sedan 90-talet.

T E X T :  K A R I N  E R I K S S O N

VAD ÄR VR?
VR betyder Virtual Reality, eller 
virtuell verklighet på svenska. VR 
har funnits länge men det är inte 
förrän nu som tekniken har blivit 
tillgänglig för gemene man. VR 
är en datateknik som replikerar 
en miljö, verklig eller inbillad, 
och simulerar användarens 
fysiska närvaro i miljön för att 
möjliggöra användarinterak-
tion. 

RESMÅL SOM KAN UPPLEVAS 
I VINGS VR:
• Alcudia, Mallorca 
• Similan Island, Thailand
• Chicken Island, Thailand
• Lefkas, Grekland 
• Sunwing Fañabé Beach, 
 Teneriffa  

HUR GÅR DET TILL?
Via ett headset, Oculus Rift, kan 
du delta i VR-upplevelsen. Med 
headsetet framför ögonen går 
du in i Facebook Spaces och 
skapar en så kallad avatar – en 
tecknad figur som är tänkt att 
representera (och likna) dig. Nu 
kan du tillsammans med andra 
vara med på den guidade turen. 
Vår guide hälsar alla välkomna 
och tar er med på en rundtur till 
de olika resmålen. 

V I L L  D U  P R OV A ? 
A N M Ä L  D I G  P Å  A D R E S S E N : 
H T T P : //bi t . l y / 2 s Gw R A 7

FAKTA OM VR
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Rederierna Royal Caribbean och 
Celebrity Cruises presenterade 
nyligen var sitt nytt fartyg som 
lär slå världen med häpnad när 
de sjösätts 2018. Celebrity Edge 
blir ett av de mest avancerade 
kryssningsfartygen i världen, och 
Symphony of The Seas blir det 
största. På Celebrity Edge ersätts 
nyckelkorten till hytterna med 
resenärernas egna smartphones. 
Telefonen kan även användas för 
att slå på och av ljuset i hytterna, 
beställa frukost samt boka utflykter 

och träningsklasser. Fartyget är 
även designat för att ta gästerna 
"närmare havet". Bl.a. genom en 
helt ny typ av balkonghytter, Infi-
nite Balcony, samt Magic Carpet – 
en imponerande glasveranda som 
rör sig mellan däck 2 och 16. Även 
bjässen Symphony of The Seas 
bjuder på ett antal spektakulära 
faciliteter ombord, som t.ex. värl-
dens högsta rutschkana till havs, 
surfsimulator, robotbar, 
Broadway-underhållning och 
mycket, mycket mer. 

ROOM SERVICE
Älskar du också känslan av att kliva in på ett riktigt schysst hotell? Här presenterar 
vi heta hotellnyheter för dig som vill bo lite bättre, bekvämare eller bara annorlunda.

Nytt Casa Cook på Kos
När vi öppnade vårt första Casa Cook på Rho-
dos 2016 blev det snabbt en succé. Det trendiga 
hotellkonceptet hyllades av såväl gästerna 
som pressen, från Vogue till Wallpaper. Nu är 
det äntligen dags att slå upp portarna för vårt 
andra Casa Cook, denna gång på den grekiska 
ön Kos. Med ett perfekt läge direkt på stranden 
lockar hotellet med läcker design, spännande 
arkitektur, inbjudande poolområden och ett kök 
med lokal touch. Läs mer på Ving.se/casa-cook.

Spektakulära 
fartygsnyheter

Maldiverna och budget är kanske inte 
två ord som normalt passar så bra ihop, 
då Maldiverna är ett våra mest exklusiva 
resmål. Men nu finns i alla fall ett mycket 
prisvärt hotellalternativ på den paradi-
siska ögruppen. Vårt nya smartline Eriya-
du, det första smartline-hotellet i Indiska 
oceanen, är ett barfotaparadis omgivet 
av vita paradisstränder och korallrev. 
Dags att förverkliga drömmen?

Prisvärt på 
Maldiverna

All Inclusive 
extra allt

 

Det finns All Inclusive och så finns 
det All Inclusive. Är du ute efter en 
All Inclusive-upplevelse som slår 
det mesta så kan vi rekommen-
dera Rixos Bab Al Bahr. Rixos Bab 
Al Bahr är ett stort, femstjärnigt 
hotell med fantastiskt läge på 
den konstgjorda ön Marjan Island 
i Ras Al Khaimah, nio mil från 
Dubai. Läs mer och beundra de 
magiska bilderna på Ving.se. 

LÅS UPP 
MED 

MOBILEN
I samarbete med låsföretaget 
ASSA ABLOY har Ving utvecklat 
en funktion som gör att gästerna 
kan låsa upp dörren till hotell-
rummet med sin egen smart-
phone. På så sätt slipper man 
alltså gå till receptionen för att 
checka in, och kan gå raka vä-
gen till rummet. Allt som krävs är 
en smartphone av nyare modell, 
med Vings app installerad. I 
skrivande stund genomförs ett 
pilottest på Ocean Beach Club 
Kreta, och förhoppningen är att 
rulla ut lösningen på flera hotell 
inom kort.

CELEBRITY EDGE
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– Med över 300 soldagar om året kan 
man lita på att få en trevligare runda i 
solen. En annan skillnad jämför med 
Sverige är att det generellt är mindre 
ruff och mer wasteland att spela i, vil-
ket såklart har sina för- och nackdelar 
beroende på dagsformen. 

Ö V E R L A G  T Y C K E R  M A D L E N E  att golfen 
håller en mycket hög nivå på den po-
pulära semesterön.

– De allra flesta banorna är i fan-
tastiskt fint skick. Men den största 
fördelen är såklart alla soliga dagar. 
Bra att veta är också att man i Spanien 
följer de gamla hederliga ”vett och 
etikett”-reglerna, vilket betyder att 
personalen inte tillåter dig att spela 

om du inte har krage på tröjan och är 
någorlunda anständigt klädd. 

M A D L E N E S  H U V U D S A K L I G A  U P P G I F T  som 
golfvärd är att se till att Vings golf-
gäster har det bra och får en så lyckad 
golfsemester som möjligt. Hon agerar 
mellanhand mellan spelare och golfba-
na och ser till att golfgästerna får sina 
starttider och all information kring 
golfen. Finns det speciella önskemål 
försöker hon förstås uppfylla dessa 
också. 

F Ö R U T O M  D E T  A D M I N I S T R A T I V A  arbetet 
möter Madlene spelarna på golfbanan 
för att svara på frågor och se till att allt 
rullar på som det ska. Hon agerar star-

ter, informerar om banan, delar med 
sig av tips och annan praktiskt infor-
mation. Vissa dagar i veckan arrange-
rar hon också tävlingar för de som vill 
delta, med efterföljande prisutdelning.  

– Det bästa med mitt arbete är att 
man får en sån personlig kontakt med 
gästerna, eftersom man ofta träffas 
3–4 dagar under en vecka. Man har 
mer tid att prata och lära känna gäs-
terna, samtidigt som man får dela ett 
gemensamt intresse med varandra – 
på arbetstid! Jag insåg dessutom under 
den gångna säsongen att jag faktiskt 
hade de gladaste gästerna. Jag har inte 
haft en dag utan skratt, och jag har fått 
så mycket positiv energi med mina 
gäster på golfbanan!

från Södertälje jobbade vintern  
2016–17 som golfvärd på Gran  
Canaria.

Madlene 
Pettersson

Madlene Pettersson från Söder tälje avslutade  
nyligen sin första säsong som golfvärd på Gran  
Canaria. Hon tycker att det finns många fördelar 
med att golfa på Gran Canaria jämfört med i  
Sverige, inte minst de 300 soldagarna per år.

GOLF
PÅ GRAN CANARIA

T E X T :  K R I S T O F E R  K E B B O N     F O T O :  V I N G S  B I L D A R K I V 

”Jag har de gladaste gästerna!”
Golfvärden Madlene :
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M A D L E N E S  3  T I P S

1. Bästa banorna
Åker man till Gran Canaria som 
golfare måste man spela Anfi 
Tauro och Lopesan Meloneras 
Golf. Jag skulle även rekommen-
dera att åka upp till Bandama 
Golf, där Europas äldsta golf-
klubb finns. 

2. Upplev det genuina
När man inte hänger på banan 
skulle jag tipsa om att hyra bil 
och åka upp i bergen där man 
får se mer av det lokala, genuina 
Gran Canaria. Eller varför inte 
vandra på dom fina vandrings-
lederna i januari–februari när 
mandelblommen blommar.  
Det finns också en restaurang 
som jag bara måste tipsa om. 
Den heter El Labrador och ligger 
en liten bit upp i bergen i  
Maspalomas-området. En otro-
ligt charmig italiensk restaurang 
med en supermysig innergård 
och fantastisk mat!.

3. Frossa i tapas
Man får inte heller missa Routa  
de tapas i Las Palmas på tors-
dagar. Då öppnar alla tapas-
restauranger i gamla stan upp 
dörrarna för såväl turister som 
lokalbor, som samlas på de små 
kullerstensgatorna för att mingla 
från ställe till ställe och njuta av 
både traditionella och moderna 
tapas. Ett väldigt trevligt sätt att 
spendera kvällen och middags-
pengarna på.

Det är inte bara banorna som ska 
hålla hög klass, boendet är förstås 
minst lika viktigt för att få en lyckad 
golfsemester. Sunprime Hotels är vårt 
hotellkoncept för dig som reser utan 
barn, och Sunprime Atlantic View i 
Playa del Inglés på Gran Canaria är ett 
av de allra mest omtyckta. Här njuter 
du av sköna sviter, rofyllda pooler, 
god mat och dryck – och en skönt 
avslappnad atmosfär. Och om andan 
skulle falla på finns nöjeslivet i Playa 
del Inglés alldeles runt hörnet. Från 
hotellet har du nära till några av öns 
bästa golfbanor, som Anfi Tauro Golf 
och Lopesan Meloneras Golf.

Bästa boendet

SUNPRIME ATLANTIC VIEW
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Madlenes personliga favoritbana på 
Gran Canaria är Lopesan Meloneras 
Golf. 

– Det är en fantastiskt fin bana som 
spelas längs med Atlanten. De sista nio 
är sagolika att spela, har man en dålig 
dag gör det inget – då man kan njuta 
av utsikten istället. Banan är alltid i 
bra skick, det är en fin anläggning och 
personalen är trevlig. Banan är lagom 
svår, där närspelet och greenerna är 
utmaningen. Golf handlar ju om att 
scora poäng på och runt green, vilket 
verkligen sätts i fokus på den här 
banan, säger Madlene.

Golfvärdens favorit

Våra golfvärdar är mycket uppskattade 
och ser till så att allt fungerar på 
resmålet. De ger värdefulla tips och 
ordnar tävlingar, middagar och andra 
trevliga aktiviteter. Alla är inbitna 
golfentusiaster och många dessutom 
duktiga spelare, så vill du ha värdefulla 
golftips – tveka inte att rådgöra med 
golfvärden. Förutom på Gran Canaria 
har vi golfvärdar på Teneriffa och 
Mallorca.

Vings golfvärdar

För åttonde året i rad arrangerar Ving i 
december den populära tävlingsveckan 
Gran Canaria Open. En perfekt 
semester för dig som älskar golf 
och tycker om att umgås med andra 
trevliga golfare. Du bor på fantastiska 
Sunprime Atlantic View och spelar på 
Gran Canarias bästa banor. Läs mer 
och boka på Ving.se/golf.

Gran Canaria Open

LOPESAN MELONERAS GOLF

ANFI TAURO

SALOBRE
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HITTA RÄTT HOTELL

Vi på Ving har jobbat med att finslipa semester upplevelser i 60 år. En sak vi 
har lärt oss under alla dessa år är hur viktigt det är med boendet. Därför har 
vi utvecklat hotell koncept som passar alla åldrar, smaker och plånböcker.  
Så oavsett om du vill bo i ett familje paradis med vattenland eller på ett 
rofyllt vuxen hotell hittar du det hos oss. 

SUNCONNECT RESORTS   
Aktiviteter för hela familjen

SunConnect är noggrant utvalda hotell för en 
riktigt bekväm familjesemester. SunConnect 
handlar om att sammanföra människor – både inom fa
miljen och med nya vänner. Här finns massor av aktiviteter 
och underhållning, bra träningsmöjligheter och barnklubb 
för både små och stora barn.  

FAMILY COMFORT  
Prisvärt och barnvänligt

Family Comfort är över hundra utvalda hotell som passar per
fekt för barnfamiljer. Vi har valt hotellen för att de är välskötta, 
populära, prisvärda och erbjuder ett familjevänligt boende för 
minst två vuxna och två barn. Serviceutbudet och faciliteterna 
kan variera. Våra Family Comfort på solresmål erbjuder alltid 
fina poolområden med barnpool. I populära storstäder har 
vissa av hotellen pool, andra inte.  

FAMILY GARDEN  
Noggrant utvalda familjehotell 

Family Garden är bra, barnvänliga hotell som kan skilja 
sig åt sinsemellan, men som alltid har en sak gemensam: 
här får hela familjen en riktigt skön semester. Hotellen 
har fina poolområden, bra mat, barnklubb och gott om 
aktiviteter och underhållning. Och det spelar ingen roll hur 
många ni är i familjen, på Family Garden finns rum eller 
lägenheter för alla.

H O T E L L  F Ö R  B A R N F A M I L J E R

SUNWING   
Den perfekta familjesemestern 
Sunwing Family Resorts är våra absolut 
bästa familjehotell, med flest nöjda barn
familjer genom tiderna. Lägenheterna är 
rymliga och alla hotell har mycket bra läge, många vid 
havet. Poolerna är stora och barnvänliga. Våra maskotar 
Lollo & Bernie ser till att barnen har roligt, medan vuxna 
tar en behandling i vårt spa, tränar i gymmet eller deltar 
i våra SATSklasser.

L Ä S  M E R  P Å :
V I N G. S E / F A M I L J E H OT E L L

CLU B M E D 
All Inclusive utöver det vanliga 

Du kan boka Club Med genom Ving som enda arrangör 
i landet. Här ingår ett oslagbart utbud av träning, mat 
och dryck, aktiviteter och underhållning. Alla hotell utom 
ett har egen strand och samtliga har stora poolområden 
och trädgårdar. De flesta har barnklubb, några även 
cirkusskola. Maten håller hög klass på både buffé  
och à la carterestaurang. Här väntar även shower, natt
klubbar och liveband.

OCE AN BE ACH CLU B   
Designhotell för familjer 
Ocean Beach Club är ett lyxigare och 
lugnare koncepthotell för den moderna 
familjen som uppskattar design och god mat 
i en trevlig, avslappnad atmosfär. Förutom ett perfekt 
läge vid stranden får du träningsmöjligheter, barnklubb, 
smakfulla lägenheter och omsorgsfullt utarbetade  
restaurangmenyer. Vill du ha lite extra semesterlyx  
kan vi rekommendera en lägenhet med Swim Out.

BY SUNWING
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H O T E L L  F Ö R  A L L A

L Ä S  M E R  P Å :
V I N G. S E / H OT E L L- FO R-V U X N A

SENTIDO
När du vill ha en extra 
guldkant på semestern

På SENTIDO vill vi gärna överträffa dina 
förväntningar. Därför ställer vi extra höga 
krav på hotellen, både vad gäller läge, 
faciliteter och boende. SENTIDO finns både 
för barn familjer och för vuxna par, alltid med 
samma höga kvalitet och komfort.

SMARTLINE 
Prisvärda hotell för alla smaker
Letar du efter ett bra boende till ett 
bra pris? Då är Smartline något för dig. 
Smartline är noggrant utvalda och prisvärda 
hotell som passar när du reser med en något 
snävare semesterbudget. Kort sagt: bra valuta 
för pengarna.

CASA COOK 
Modern design och lokala 
upplevelser

Casa Cook är Vings hotellkoncept för dig som uppskat
tar hög komfort och snygg design. Här får du en kombi
nation av en avslappnande semester oas och möjlig
heten att uppleva och inspireras av den lokala  
atmo sfären. På Casa Cook njuter du av närproducerad 
mat tillagad av lokala råvaror och håller dig i form 
genom träning på egen hand eller i olika grupptränings
klasser. 

SIGNATURE  
Noggrant utvalda lyxhotell

Signature är våra bästa hotell och riktiga guldkorn 
med 5 vingar. Hotellen erbjuder en kombination av 
toppläge och högsta klass på både service och facili
teter. I denna kategori finns eleganta boutiquehotell, 
spahotell, unika designhotell och klassiska lyxhotell, 
med det gemensamt att de har en internationellt 
kräsen publik. Signature hotellen har ibland ålders
gräns, men inte alltid.

H O T E L L  F Ö R  V U X N A

PRIME 
COMFORT  
Prisvärt när du reser utan barn

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

PRIME 
SELECT  
Utvalda vuxenhotell

Våra utvalda Prime Selecthotell 
har 4 vingar. De passar bra för dig 
som reser utan barn och vill ha en 
avslappnad atmosfär, men också 
bra lägen nära restauranger och 
shopping. Här finns de flesta av 
våra klassiska och mest omtyckta 
hotell, liksom internationellt trendi
ga designhotell och personliga 
boutiquehotell. Hotellen har ibland 
åldersgräns men inte alltid.

SUNPRIME  
Skräddarsytt 
för vuxna 

Våra egna Sunprime 
Hotels har blivit en riktig 
succé. Här har vi skapat en 
avslappnad atmosfär för vuxna 
gäster som reser utan barn. 
Sunprime innebär god service, 
designade rum, härliga pooler, 
gym, spa, SATSklasser, restau
ranger och aktiviteter för en 
både lugn och aktiv semester. 
Hotellen har en åldersgräns 
på 16 år.

L Ä S  M E R  P Å :  V I N G. S E / H OT E L L
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Det finns få platser där de yngsta trivs så bra som 
på Sunwing. Oavsett vilket av hotellen du väljer. 
Här är lägenheterna alltid rymliga, poolerna alltid 
barnvänliga och havet alltid nära. 

Våra bästa familjehotell  
SUNWING FAMILY RESORTS

• Barn under 12 år äter gratis
• Gratis WiFi på hela hotellet 
• Familjeanpassat boende
• Stora, barnvänliga pooler
• Spa, gym och SATS ELIXIA 

klasser
• Aktiviteter och underhållning
• Lollo & Bernie på hotellet
• Skandinavisk barnklubb
• Teen Lounge med PS4
• Restauranger och barer
• Smarta måltidspaket
• Direkt transfer (ej Thailand och 

Turkiet) och Easy Travel
• Vingservice dygnet runt 
• Minst 4 vingar

A L LT I D P Å  S U N W I N G

L Ä S  M E R  P Å :  
V I N G. S E / S U N W I N G

C Y P E R N
Sunwing Sandy Bay Beach

G R E K L A N D
Kreta
Sunwing Makrigialos Beach
Rhodos
Sunwing Kallithea Beach

S P A N I E N
Gran Canaria
Sunwing Arguineguín
Teneriffa
Sunwing Fañabé Beach
Mallorca
Sunwing Alcudia Beach
Sunwing Cala Bona Beach

T H A I L A N D
Phuket
Sunwing Bangtao Beach
Sunwing Kamala Beach

T U R K I E T
Sunwing Side Beach

M Å R  B A R N E N  B R A  gör föräldrarna det också. Det har varit Vings ledstjärna 
under alla de år vi utvecklat semesterupplevelser  
för barn familjer på Sunwing-hotellen. Därför har vi an passat allt in i 
minsta detalj, från lunchmenyer till poolområden, för att hela familjen 
ska få en så av kopplande och lyckad semester som möjligt.
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Vuxna som reser utan barn behöver  
något eget. Därför har vi skapat hotell
konceptet Sunprime Hotels, hotell som 
helt och hållet fokuserar på semester  
för vuxna. 

Skräddarsytt för vuxna  

SUNPRIME HOTELS
A L LT I D P Å  S U N P R I M E

• Anpassat för vuxna
• Mycket bra lägen
• Gratis WiFi på hela hotellet.
• Designade rum med sköna 

sängar och generösa balkonger
• Spa
• Gym & fitness med SATS ELIXIA 

klasser
• Rofyllda pooler
• Restaurang och bar på hotellet
• Direkt transfer (ej Thailand och 

Turkiet) och Easy Travel
• Vingservice dygnet runt
• Åldersgräns 16 år
• Minst 4 vingar

C Y P E R N
Sunprime Ayia Napa Suites

G R E K L A N D
Kreta
Sunprime Platanias Beach
Rhodos
Sunprime Miramare Beach

S P A N I E N
Gran Canaria
Sunprime Atlantic View
Teneriffa
Sunprime Coral Suites  
Sunprime Oceanview 
Mallorca
Sunprime Monsuau  
Sunprime Palma Beach
Sunprime Waterfront

T H A I L A N D
Phuket
Sunprime Kamala Beach

T U R K I E T
Sunprime Beachfront
Sunprime CLounge Hotel   
Sunprime Dogan Side Beach
Sunprime Numa Beach
Sunprime Alanya Beach

L Ä S  M E R  P Å :  
V I N G. S E / S U N P R I M E

H Ä R  F Å R  D U  god service, designade rum, härliga poo-
ler, högklassig mat, goda viner, gym, spa behandlingar 
och en alldeles särskilt rofylld semesterkänsla. Res 
med din partner, bästa vän eller arbetskamraterna 
och njut av en vuxenvärld med sol,  
god mat och elegant boende.



72 | VINGS VÄRLD # 1:2014

T R Ä N I N G S R E S O R
Kom i form på semestern med 
Vings träningsresor. Hos oss 
hittar du allt från SATS ELIXIA 
klasser till cykel resor och andra 
specialarrangemang.

G O L F R E S O R
Ving har över 50 års erfarenhet 
av golfresor och kan erbjuda det 
mesta för såväl nybörjare som 
erfarna golfare.

Många förknippar Ving med sol- och badresor, men i  
Vings värld ryms även golfresor, konferens resor,  

flygstolar, hotell övernattningar, kryssningar 
– och mycket, mycket mer. 

E N D A S T  H O T E L L
Vi kan erbjuda över 5000 hotell 
över hela världen. Allt från enk
lare bungalows till femstjärniga 
lyxhotell.

E N D A S T  F L Y G
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.

C I T Y R E S O R
Välj mellan över 40 storstäder 
och massor av noggrant utvalda 
hotell. Bestäm själv när du vill resa 
och hur länge du ska vara borta. 

F O T B O L L S R E S O R
Vill du uppleva världens bästa 
fotboll, bara två timmar från 
Sverige? Ving har prisvärda fot
bollspaket till engelska Premier 
League och La Liga.

D I S N E Y L A N D ®  P A R I S
Ving har resor till Disneyland® 
Paris. En komplett nöjespark 
strax utanför Paris, där ingen
ting saknas. En hel värld fylld av 
magi!

G R U P P R E S O R
Släktträff? Träningsläger? Vi 
på Ving hjälper dig att sy ihop 
gruppresan efter dina specifika 
önskemål.   

F O R M E L  1 - R E S O R
Upplev farten, spänningen och 
dramatiken på ett F1Grand Prix! 
Flyg, hotell, transfer till banan 
samt plats på läktaren ingår.

B R Ö L L O P S R E S O R
Vill du gifta dig på en strand  
i Karibien eller resa på smek
månad till paradiset? Vi har  
de mest romantiska resmålen.

K L A S S R E S O R
Ving har stor erfarenhet av skol
resor och kan erbjuda resmål,  
hotell och aktiviteter som passar 
perfekt för klassresan.

K O M B I N A T I O N S R E S O R
Har du svårt att välja mellan 
strandliv och storstadspuls?  
Vill du hinna med en rundresa  
på semestern? Kolla in våra kom
binationsresor.

K O N F E R E N S R E S O R
Inte dyrare – bara roligare!  
Ving är Skandinaviens mest 
erfarna arrangör av grupp och 
konferensresor utomlands.

R U N D R E S O R
Vings rundresor tar dig med på 
äventyr utöver det vanliga. Ett 
enkelt sätt att uppleva det svår
tillgängliga. 

L Å N G S E M E S T E R
Vill du vara borta hela vintern?  
4, 8, 10 eller kanske 20 veckor?  
Ving har marknadens största 
utbud av långsemestrar.

OCKSÅ HOS VING  

+

K R Y S S N I N G A R
En kryssning är ett prisvärt, be
kvämt och omväxlande sätt att 
se världen. Vi har kryssningar för 
alla smaker och plånböcker.
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A N T I G U A

A R U B A

B A R B A D O S 

B U L G A R I E N
Albena, Balchik, Golden 
Sands, Sunny Beach, 
Nessebar

B R A S I L I E N
Rio de Janeiro, Buzios

C U R A Ç A O

C Y P E R N
Ayia Napa, Fig Tree Bay, 
Larnaca, Limassol 

D O M I N I K A N S K A  
R E P U B L I K E N
Bayahibe, Punta Cana, 
Cabarete, Playa Dorada

E G Y P T E N
El Gouna, Hurghada,  
Makadi, Marsa Alam, Port 
Ghalib

F R A N K R I K E
Franska Rivieran: Antibes, 
Cannes, Grasse, Juan les 
Pins, Nice
Korsika: Bastia, Calvi, 
L'ÎleRousse

F Ö R E N A D E  
A R A B E M I R A T E N
Abu Dhabi, Ajman, Bur 
Dubai, Deira, Downtown 
Dubai, Fujairah, Jebel Ali, 
Jumeira Beach, Ras al 
Khaimah 

G A M B I A

G R E K L A N D
Alonissos
Ammoudia
Aten 
Halkidiki 
Kalymnos: Mirties,  
Massouri, Pothia
Kavala
Korfu: Acharavi, Agios 
Gordis, Dassia, Ermones, 
Gouvia, Kalami, Korfu 
stad, Moraitika, Sidari  
Kos: Kardamena, Kos 
stad, Marmari, Tigaki
Kreta: Aghios Nikolaos, 
Agia Marina, Chania 
stad, Elounda, Gerani, 
Hersonissos, Ierapetra, 
Kalamaki/Kato Stalos, 
Kato Daratso, Kolimbari, 
Makrigialos, Maleme, 
Platanias, Rethymnon
Lefkas: Nidri

Lesbos: Anaxos, Eftalou, 
Molivos, Petra, Plomari, 
Skala Kallonis
Paleros 
Parga
Rhodos: Afandou, Fali
raki, Kallithea, Kiotari, 
Kolymbia, Lardos, Lindos, 
Pefkos, Rhodos stad, 
Rhodos västkust
Santorini: Imerovigli, 
Kamari, Oia, Thira
Sivota  
Skiathos
Skopelos
Symi
Tessaloniki
Thassos: Potos, Golden 
Beach, Limenaria, Thas
sos stad, Skala Rachoni, 
Skala Prinos
Tilos: Livadia
Telendos 

I N D I E N
Norra Goa, Panaji, 
Södra Goa

I N D O N E S I E N
Bali: Candidasa, Kuta 
Beach, Lovina,  Nusa Dua, 
Sanur, Ubud
Lombok

I T A L I E N
Capri, Forte dei Marmi, 
Pisa, Positano, Sorrento, 
Viareggio
Sardinien: Alghero, Costa  
Smeralda 
Sicilien: Cefalu, Giardini, 
Taormina

 J A M A I C A 
Lucea, Montego Bay, 
Negril, Runaway Bay

K A P  V E R D E
Sal: Santa Maria
Boa Vista: Sal Rei

K R O A T I E N
Baska Voda, Brac/
Supetar, Brela, Cavtat, 
Dubrovnik, Gradac, 
Hvar/Jelsa, Hvar stad, 
Makarska, Opatija, Pod
gora, Porec, Rovinj, Split, 
Tucepi, Trogir, Vrsar
 
K U B A  
Havanna, Santa Maria 
del Mar, Varadero  

M A L A Y S I A  
Kuala Lumpur, Langkawi, 
Penang

M A L D I V E R N A
Anantara Dhigu, Ananta

ra Veli, Baros Island, Club 
Med Cani, Constance 
Moofushi Maldives, Hul
hule, Komandoo, Kuredu, 
Kurumba, Reethi, Royal 
Island, Sun Island

M A L T A 
Melieha, Sliema,  
St. Julians, St. Pauls Bay

M A R O C K O
Agadir, Marrakech, 
Taghazout

M A U R I T I U S

M E X I K O
Akumal, Cancun, Cozu
mel, Isla Mujeres, Playa 
del Carmen

P O R T U G A L
Cascais, Estoril, Costa 
da Caparica, Lissabon, 
Porto, Sesimbra
Algarvekusten: Albufeira, 
Praia da Rocha, Vilamoura
Madeira: Canico, Funchal, 
Ponta do Sol, Prazeres, 
Ribeira Brava, Santo do 
Serra

P U E R T O  R I CO 

S E Y C H E L L E R N A 
La Digue, Mahe, Praslin,  
Denis Island

S I N G A P O R E

S P A N I E N
Almeria: Aguadulce, El 
Toyo, Roquetas de Mar 
Costa Blanca: Albir, 
Alicante, Benidorm
Costa del Sol: Benalma
dena, Fuengirola, Malaga, 
Marbella,Torremolinos
Costa Brava: Calella, Llo
ret de Mar, Santa Susanna
Costa Dorada: Salou, 
Sitges
Fuerteventura: Corralejo, 
Costa Calma, Jandía
Gran Canaria: Aga
ete, Amadores, Argu
ineguín,Las Palmas, 
Maspalomas, Playa del 
Cura, Playa de Taurito, 
Playa del Inglés, Playa 
Meloneras, Puerto de 
Mogan, Puerto Rico, San 
Agustín
Ibiza: Ibiza stad, Playa 
d'en Bossa, San Antonio, 
Santa Eulalia
La Gomera
Lanzarote: Puerto del 
Carmen, Playa Blanca  

Teneriffa: Guía de 
Isora, Los Cristianos, Los 
Gigantes, Playa de las 
Américas, Playa Paraiso, 
Puerto de la Cruz, San 
Miquel de Abona, Santa 
Cruz
Mallorca: Alcudia, 
Banyalbufar/Estel
lencs, Cala Bona, Cala 
d’Or, Cala Mayor, Cala 
Mesquida, Cala Millor, 
Cala Ratjada, Cala San 
Vicente, Can Picafort, 
Deiá, Illetas, Palma 
Nova/Magaluf, Palma 
stad, Playa de Palma, 
Port de Andratx, Puerto 
Pollensa, Puerto de Sóller, 
Sa Coma, Santa Ponsa, 
Valldemossa
Menorca: Cala'n Bosch, 
Ciutadella, Cala Galdana, 
Son Bou, Santa Thomas

S R I  L A N K A
Bentota, Beruwela, Galle, 
Hikkaduwa, Marawila, 
Negombo

ST MARTIN
Dawn Beach, Grand 
Case, Orient Bay, 
Marigot, Simpson Bay/
Maho Beach, Philipsburg, 
Oyster Pond

S Y D A F R I K A
Kapstaden

T A N Z A N I A
Zanzibar

T H A I L A N D
Phuket: Bangtao Bay,  
Kamala, Karon, Kata, 
Khao Lak, Nai Yang 
Beach, Patong, Surin
Krabi & Trang: Ao Nang, 
Klong Muang, Koh Lanta, 
Koh Mook, Koh Ngai, Koh 
Phi Phi, Railay
Centrala och norra 
Thailand: Bangkok, Cha
Am/Hua Hin, Chiang Rai, 
Chiang Mai, Koh Chang, 
Koh Phangan, Koh Samet, 
Koh Samui, Koh Tao, 
Rayong Beach

T U R K I E T
Alanya, Antalya, Belek, 
Bitez, Bodrum, Gümbet, 
Içmeler, Kemer, Marma
ris, Side, Turgutreis

U S A
Florida: Clearwater Be
ach, Fort Lauderdale, Fort 
Myers, Key West, Miami 

Beach, Orlando, Port St. 
Lucie, Sanibel, Captiva 
Island
Mer USA: Boston, Chica
go, Hawaii, Las Vegas, 
Los Angeles, New York, 
San Francisco, Washing
ton

V I E T N A M
Hanoi, Nha Trang, Phan 
Thiet, Phu Quoc Island, 
Saigon

C I T Y R E S O R
Alicante, Amsterdam, 
Aten, Barcelona, Berlin, 
Bologna, Bryssel, Buda
pest, Cannes, Chicago, 
Dubai, Dublin, Dubrovnik, 
Edinburgh, Florens, Glas
gow, Hamburg, Istanbul, 
Krakow, Köpenhamn, Lis
sabon, London, Madrid, 
Milano, München, New 
York, Nice, Porto, Paris/
Disneyland Resort Paris, 
Palma stad, Prag, Reyk
javik, Riga, Rom, Tallinn, 
Venedig, Verona, Vilnius, 
Warszawa  och Wien. 

G O L F R E S O R
Costa del Sol, Egypten, 
Gran Canaria, Kuba, 
Mallorca, Mauritius, Mex
iko, Portugal, Teneriffa, 
Thailand och Turkiet.

K RY S S N I N G A R
Medelhavet, Karibien,
Dubai, Indiska oceanen, 
Hawaii, Norra Europa

R U N D R E S O R
Gambia, Jamaica, 
Kambodja, Kuba, Mex
iko, Spanien, Thailand, 
Vietnam

FO R M E L  1
Abu Dhabi, Belgien, 
Italien, Monaco, Spanien, 
Ungern, Österrike

L Ä S  M E R  P Å : 
V I N G. S E

A L L A  R E S M Å L  I  V I N G S  V Ä R L D
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Visste du att det går att flyga direktcharter med  
Ving från 17 olika flygplatser i Sverige,  

och dessutom från Köpenhamn? 

1 .  B O R L Ä N G E
Sommar 2017: 
Mallorca, Rhodos
Vinter 2017/2018: 
Gran Canaria
Sommar 2018*: 
Mallorca, Rhodos

2 .  G Ö T E B O R G
Sommar 2017:  
Almeria (Spanien), Bul
garien, Cypern, Thassos, 
Turkiet (Antalya),  
Gran Canaria, Kreta,  
Kroatien, Mallorca,  
Rhodos, Skiathos
Vinter 2017/2018: 
Dom. Rep. (Punta Cana), 
Fuerteventura, Gran 
Canaria, Kap Verde,  
Mexiko (Cancún), Tene
riffa, Thailand (Phuket)
Sommar 2018*:  
Almeria (Spanien), Bul
garien, Cypern, Turkiet 
(Antalya), Gran Canaria, 
Kroatien, Mallorca, 
Kreta, Rhodos, Skiathos, 
Kavala (Grekland)

3 .  H A L M S T A D
Sommar 2017:  
Mallorca
Sommar 2018*:  
Mallorca

4 .  J Ö N K Ö P I N G
Sommar 2017:  
Kreta, Kroatien (Split), 
Mallorca, Rhodos
Vinter 2017/2018:
Gran Canaria
Sommar 2018*:  
Kreta, Kroatien (Split), 
Mallorca, Rhodos

5 .  K A L M A R
Sommar 2017:  
Mallorca, Rhodos
Vinter 2017/2018:
Gran Canaria
Sommar 2018*:  
Mallorca, Rhodos

6 .  K A R L S T A D
Sommar 2017:  

Kroatien (Split), Mallorca, 
Rhodos
Vinter 2017/2018:
Gran Canaria
Sommar 2018*:  
Kroatien (Split),  
Mallorca, Rhodos

7 .  K Ö P E N H A M N
Sommar 2017: 
Almeria (Spanien), 
Bulgarien, Cypern,  
Gran Canaria, Kos,  
Kreta, Kroatien, Lesbos, 
Madeira, Mallorca, Rho
dos, Skiathos, Teneriffa,  
Thassos, Turkiet
Vinter 2017/2018: 
Dom. Rep. (Punta Cana), 
Egypten, Fuerteventura, 
Gran Canaria, Kuba, 
Madeira, Teneriffa,  
Thailand (Phuket)
Sommar 2018*: 
Almeria (Spanien),  
Bulgarien, Cypern, Gran 
Canaria, Kreta (Chania, 
Heraklion), Kroatien, Les
bos, Madeira, Mallorca, 
Rhodos, Teneriffa, Turkiet 
(Antalya, Gazipaza), 
Skiathos, Kos, Kavala 
(Grekland)

8 .  L U L E Å
Sommar 2017: 
Cypern, Mallorca,  
Rhodos, Turkiet  
(Antalya)
Vinter 2017/2018: 
Gran Canaria, Thailand 
(Phuket)
Sommar 2018*: 
Cypern, Mallorca,  
Rhodos
 
9 .  M A L M Ö
Sommar 2017: 
Cypern, Kreta, Kroatien, 
Mallorca, Rhodos,  
Turkiet (Antalya)
Vinter 2017/2018: 
Fuerteventura, Gran 
Canaria, Teneriffa
Sommar 2018*: 
Cypern, Kreta (Chania, 

Heraklion), Kroatien, 
Mallorca, Rhodos,  
Turkiet (Antalya)

1 0 .  N O R R K Ö P I N G
Sommar 2017:  
Cypern, Kroatien,  
Mallorca, Rhodos
Vinter 2017/2018: 
Gran Canaria, Teneriffa
Sommar 2018*:  
Cypern, Kroatien,  
Mallorca, Rhodos

1 1 .  S K E L L E F T E Å
Sommar 2017:  
Mallorca
Sommar 2018*:  
Mallorca

1 2 .  S T O C K H O L M
( A R L A N D A )
Sommar 2017: 
Almeria (Spanien),  
Bul garien, Cypern, Gran 
Canaria, Korfu, Kos,  
Kreta, Kroatien, Mal
lorca, Parga, Rhodos, 
Skiathos, Teneriffa,  
Thassos, Turkiet (Anta
lya, Bodrum)
Vinter 2017/2018: 
Aruba, Dom. rep, (Punta 
Cana), Egypten (Marsa 
Alam), Fuerteventura, 
Gambia, Gran Canaria, 
Jamaica, Kap Verde, 
Kuba, Madeira, Mexiko 
(Cancún), Thailand  
(Phuket), Teneriffa 
Sommar 2018*: 
Almeria (Spanien), 
Bulgarien, Cypern, Gran 
Canaria, Kos, Kreta  
(Chania, Heraklion), 
Kroatien, Mallorca,  
Rhodos, Skiathos, 
Teneriffa, Turkiet (An
talya, Bodrum), Kavala 
(Grekland)

1 3 .  S U N D S V A L L
Sommar 2017: 
Mallorca
Vinter 2017/2018: 
Gran Canaria

Sommar 2018*: 
Mallorca
1 4 .  U M E Å
Sommar 2017: 
Mallorca, Rhodos
Vinter 2017/2018: 
Gran Canaria
Sommar 2018*: 
Mallorca, Rhodos

1 5 . V I S BY
Sommar 2017: 
Mallorca, Rhodos

1 6 .  V Ä X J Ö
Sommar 2017: 
Cypern, Kroatien, 
Mallorca
Vinter 2016/2017: 
Gran Canaria, Teneriffa
Sommar 2018*: 
Cypern, Kroatien, 
Mallorca

1 7 .  Ö R E B R O
Sommar 2017: 
Cypern, 

Mallorca, Kreta (Cha
nia), Kroatien, Rhodos
Vinter 2017/2018*: 
Gran Canaria,  
Teneriffa, Thailand 
(Phuket)
Sommar 2018: 
Cypern, Mallorca, 
Kreta (Chania), Kroatien, 
Rhodos

1 8 .  Ö S T E R S U N D
Sommar 2017: 
Mallorca
Vinter 2017/2018: 
Gran Canaria
Sommar 2018*: 
Mallorca

*Hela flygprogrammet är inte klart vid magasinets tryck-
ning. Uppdaterad information finns på Ving.se.

SNABBASTE VÄGEN 
TILL SOLEN

N Ä S T A  N U M M E R  AV  V I N G S  V Ä R L D  KO M M E R  I  J A N U A R I  2 0 1 8 .
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PELLE SKA KÖPA GLASS I SPANIEN 
OCH VILL BETALA MED KORT,

HUR MÅNGA GLASSAR FÅR HAN?

A: 3 GLASSAR

B: 40 GLASSAR

C: 0 GLASSAR

Ha en skönare semester, kom ihåg att växla innan du åker.

Rätt svar: Troligtvis 0 glassar eftersom de flesta 
glass gubbar utomlands bara tar kontanter.



Ving.se
Mer inspirerande läsning från 
Vings värld hittar du på Ving.se. 
Där finns allt från resereportage 
och resmålsguider till bilder, 
filmer och massor av ho tell
information. Dessutom kan du 
läsa gästernas egna betyg och 
chatta med våra rese rådgivare. 

Telefon 
0771995 995

Sociala medier
Följ oss gärna på Facebook, 
Twitter, YouTube och Insta gram. 
Där möter du andra ressugna 
människor från hela Sverige.  
Du kan ock så ta del av unika  
er bjudanden, tävlingar och  
nyheter från Vings värld. 

Smartphones 
Vill du boka och betala din resa 
direkt i mobilen kan du ladda 
ner vår app. Dessutom får du 
tips och kan navigera både till 
ditt hotell, restauranger och  
sevärdheter när du är på semes
ter, med hjälp av kartan. Du ser 
även tider för flyg och transfer. 
För att ladda hem appen söker 
du på Ving i App Store eller 
Google Play.


