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VINGS VÄRLD

Redan i början av 1980-talet öppnade vi vårt första Sunwing  
på Cypern. Eftersom kyrkan ägde marken skedde öppningen  
i samarbete med självaste ärkebiskopen, som också var med  
på invigningen. Det är, så vitt jag vet, första och enda gången 
Sunwing har haft en partner som tituleras ”his beatitude”  
– ers salighet. 

OCH FAKTUM ÄR ATT DET  nästan vilar något andligt över vårt 
förhållande till den solsäkra ön i östra Medelhavet. Eller 
åtminstone något kärleksfullt. Ving och Cyperns kärleks-
relation sträcker sig många år bakåt, och gammal kärlek  
rostar som bekant aldrig. Däremot måste man förstås under-
hålla kärleken, och det har vi verkligen gjort. Bredvid vårt 
populära Sunwing öppnade vi i somras nya Ocean Beach Club, 
som snabbt blev en jättesuccé, och i år är det premiär för vårt 
andra Sunprime på ön. På sidan 28 i detta nummer kan du  
läsa mer om dessa hotell, och varför de år efter år får topp - 
betyg av våra gäster.

SIST JAG  VAR PÅ CYPERN  nu i höstas hade jag förmånen att få  
ta emot ett pris på en tjusig galamiddag. Priset var en upp-
skattning för Vings långvariga närvaro och ett gott samarbete 
med Cyperns turistindustri. Det var förstås en stor ära, men 
äran delar jag tveklöst med vår fantastiska personal på hotellen. 
Många av dem har jobbat med oss och våra gäster sedan Europe 
låg på listorna, och utan deras engagemang hade vi aldrig 
kommit så här långt.

Med på den där galan var för övrigt Cyperns president.  
Ärkebiskopen såg jag inte till denna gång.

Använt papper bör samlas in 
och återvinnas.

Gammal kärlek 
rostar aldrig
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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.

Drömmer du om en riktigt 
exotisk semester, men orkar inte 
vänta på den där lotterivinsten 
som aldrig kommer? Då har vi 
ett tips: res på sommaren. När de 
flesta nordbor håller sig hemma 
eller reser till Medelhavet, är 
priset på långdistansresor som 
allra lägst. I vissa fall handlar det 
om halva priset jämfört med vin-
tern! Klimatet är dock minst lika 
skönt, och du behöver definitivt 
inte trängas med andra.

DRÖMRESOR TILL 
DRÖMPRISER  

ZLATAN ÄR TILLBAKA
Du har väl inte missat att Zlatan är 
tillbaka i Manchester United efter sin 
skadefrånvaro? Eftersom Vings syster-
företag Thomas Cook Sport är officiell 
Travel Partner till Manchester United 
kan vi erbjuda mycket prisvärda fot-
bollspaket till Uniteds alla hemmamat-
cher på Old Trafford. Passa på att se 
Zlatan ”in action” innan det är försent! 
Läs mer på Ving.se/fotboll. 

FILM FÖR OVANA 
RESENÄRER
För att underlätta för barn med autism 
och andra neuropsykiatriska funktions-
variationer har Ving gjort en så kallad 
förberedelsefilm. Filmen har tagits 
fram i samarbete med Min Stora Dag 
och experter på området, och visar 
hur en resa går till från början till slut. 
Hur checkar man in, vad händer i 
säkerhetskontrollen, vad händer när 
man landar o.s.v. Du hittar filmen på 
Ving.se/min-stora-dag-resa.

DUBAI MALL Världens största 
shoppinggalleria har en golvyta 
som är större än 50 fotbollsplaner 
och innehåller 1200 butiker.

MALL OF THE EMIRATES Omtal-
ad galleria som rymmer 450 buti-
ker, 75 restauranger, ett nöjesfält 
och inomhusskidbacken Ski Dubai. 

BURJUMAN CENTER En av världens 
lyxigaste shoppingupplevelser med 
ett stort utbud av designermärken 
som DKNY, Fendi, Dior och Hermès.

WAFI CITY Denna Egyptenins-
pirerade galleria är en av de mest 
eleganta galleriorna i Dubai. Och 
det säger en del.

DUBAI OUTLET MALL  Mellan-
österns enda outlet med 240 
butiker och 800 varumärken. Vill 
du handla billigt är det hit du ska.

FIN GIN PÅ FLYGET
Den ädla drycken gin har fått 
något av en renässans. Och nu har 
alla finsmakare chansen att fynda 
en riktigt exklusiv, svensktillverkad 
gin när de reser med Vings egna 
flygbolag Thomas Cook Airlines. 
KYST har nämligen gjort entré i 
taxfreeutbudet. KYST är en nordisk 
gin vars toner av enbär och kori-
ander kan väckas till liv ytterligare 
med lite is, gurka och tonic.

av deltagarna i Vings resepanel 
anser att direktflyg utan mellan-
landning är det viktigaste när 
man bokar en cityresa.

76%

SHOPPA LOSS 
I DUBAI
Att det finns bra shopping i Dubai är 
allmänt känt. Men vilket enormt utbud 
det finns inser man nog inte förrän 
man varit där. Idag finns över 70 (!) 
gallerior, och antalet växer stadigt. 
Här är våra fem favoriter. 
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Föreställ dig en beduinby ute i öknen 
och mixa det med en urban atmosfär 

som för tankarna till Berlins eller 
New Yorks trendiga kvarter. Krydda 
det hela med ett designkoncept som 

heter duga och du har Casa Cook Kos. 
Följ med till en designoas på 

grekiska Kos, där tiden står stilla och 
där de lata dagarna är många.  

T E X T :  A N N A  H A G B E R G  F O T O :  A N N A  H A G B E R G  O C H  G E O R G  R O S K E

Bohemchic 
BARFOTALYX 

PÅ KOS
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K vällssolens 
varma ljus 
speglar sig 
mot de vit- 

kalkade fasaderna och 
utanför receptionen  
vajar hängmattorna  
i den ljumma vinden.  
Personalen hälsar väl- 
kommen med vänliga  
leenden och serverar 
sedan ett glas hemma- 
gjord citronlemonad.  
Redan där och då är jag  
i himmelriket. Men det 
ska inte dröja länge  
innan jag inser att Casa 
Cook Kos, utanför den  
lilla byn Marmari, kom- 
mer att överraska mig  
på så många fler plan. 

Det skulle ha kunnat vara 
vilket läckert designhotell 
som helst, men det är det 
inte. Den välkomnande 

atmosfären gör att Casa 
Cook Kos känns unikt. Det 
känns helt enkelt väldigt 
mycket som hemma - en 
plats för återhämtning, av-
koppling och gemenskap. 
Som att hälsas välkommen 
hem till goda vänners var-
dagsrum. Eller som span-
jorerna skulle ha uttryckt 
det, ”Mi casa es tu casa”.

För första gången i mitt  
liv känner jag att jag bara 
vill stanna kvar på hotel-
let. För en nomad som 
ständigt är på jakt efter 
nya äventyr och upple-
velser ter det sig ganska 
ovant, men det finns också 
något rofyllt i det. Trend-
begreppet ”staycation” 
används flitigt av flera 
gäster på hotellet och jag 
är beredd att instämma. 
Här vill man stanna kvar. 

”För första gången i mitt 
liv känner jag att jag bara 

vill stanna kvar på hotellet."
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Vad är det då som gör att 
denna sinnesstämning in-
finner sig? Kanske är det 
läget vid havet? Kanske 
de magiskt vackra solned-
gångarna? Kanske är det 
lugnet? Eller så är det just 
känslan av samhörighet. 
Casa Cook Kos har in-
spirerats av det grekiska 
uttrycket Parea – den 
gemenskap som uppstår 
när vänner möts. Det be-
tyder nödvändigtvis inte 
att man behöver leta efter 
nya vänner var och varann 
sekund utan får snarare 
symbolisera den känsla 
som hotellet förmedlar. 
Platserna som inbjuder 
till avslappnat ”häng” 
finns i var och vartannat 
hörn – vid poolen, i baren, 
nere vid havet, i juiceba-
ren, i butiken, på rum-
met eller varför inte vid 
hängmattorna. Persona-
len blir snabbt ens vänner 
utan att det på något sätt 
känns ansträngande. 
Bli därför inte förvånad 

om killen vid frukosten 
kommer och serverar dig 
en färskpressad apelsin-
juice i samma sekund som 
du satt dig. Inte för att 
du frågat efter det utan 
för att han uppmärksamt 
noterat att du gillat den 
välsmakande orangea 
drycken dagen innan. 

F rukosten på 
hotellet är ett 
kapitel för sig. 
Aldrig förr har 

jag sett en så vackert upp-
dukad frukostbuffé med 
så många olika nöt- och 
müslisorter eller vari-
anter av mjölk. Allt i ett 
uttänkt hälsotema. Här är 
onyttigheterna få. Istället 
kan man njuta av färska 
tomater och sallad, som 
plockats direkt från de 
egna trädgårdsodlingarna 
ett stenkast från hotellet. 
Temat i restaurangen To 
Kima och rätterna på me-
nyn känns med andra ord 
både samtida och rätt.
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Frukostbuffén dukas upp vid solupp-
gången, så det finns många timmars 
frukostnjutning att se fram emot. 
Här kan jag sitta i timmar och bara 
blicka ut över sanddynerna. Varda-
gens stress är som bortblåst och jag 
bara är. Och det är just så dagarna 
på Casa Cook är. Man bara är. 

Jag tar en sväng förbi juicebaren där 
färska frukter mixas ihop till nyttiga 
juicer och smoothies. Juicebaren 
ligger i samma byggnad som ho-
tellets butik, en butik som är rena 
ögongodiset för en inredningsnörd. 
Här finns allt från hängmattor, vack-
ra skålar, keramik och linnetyger 
till tvålar, kläder, kuddar och diverse 
inredningsdetaljer. Jag är glad att 
jag lämnat lite extra utrymme i res-
väskan, för frestelserna är många.

Men det är inte bara i butiken som 
designföremålen talar till mig.  
Så gör de även i hotellrummet. 
Rummen är en designdröm i sig 

och även här infinner 
sig hemmakänslan. Här 
finns vackra kimonos 
upphängda för utlåning 
och trendiga stråväskor 
att ta med sig till stran-
den. Vill man sedan köpa 
plaggen eller inrednings-
detaljerna finns det 
mesta till försäljning 
i butiken. 

Den röda designtråden 
går igen i allt. Ingen 
detalj har uteslutits. De 
medvetna designvalen 
och inredningsdetaljer-
na, ofta handplockade 
från olika delar av värl-
den, i kombination med 
hotellets annars så stra-
ma kubistiska arkitektur 
skapar en speciell dyna-
mik. För att inte tala om 
alla de möjligheter som 

hotellet bjuder på för Instagram-
beroende gäster och hobbyfotogra-
fer. Här behövs inga filter. Hotellet 
är hur fotogenic som helst.

Casa Cook Kos är byggt som 
en liten by där ingen bygg-
nad är högre än två vånin-
gar. Det gör att hotellet 

känns väldigt omslutande, men ändå 
privat. Vill man njuta av lite extra 
avskildhet kan man boka ett rum 
med privat pool eller där man delar 
pool med några grannar. Men man 
behöver inte misströsta om man 
”bara” har bokat ett standardrum. 
Hotellpoolen ligger ett stenkast från 
rummen med perfekt läge bredvid 
både bar och restaurang, och ned-
anför hotellet lockar det inbjudande 
Medelhavet. Till sanddynerna söker 
jag mig ofta, för att fånga de magiska 
soluppgångarnas vackra ljus, för att 
ta ett härligt eftermiddagsdopp 
eller för att slumra till i en cabana 
till ljudet av vågornas brus. 

För att lyxa till det lite extra besöker 
jag även hotellets spa som ligger 
i samma byggnad som gymmet. 
Träningsnerven i mig rycker till 
lite, men en kombinerad hammam-
/massage-behandling lockar mer. 
Bara att gå in genom dörrarna till 
spa:et gör att man varvar ner. Att 
det dessutom är vackert så att det 
förslår gör ju inget. 

Det må vara hur härligt som helst 
på hotellet, men jag kan ändå inte 
låta bli att utforska omgivningarna. 
Det blir en heldag ute till havs med 
hotellets egen motorbåt som tar oss 
till Mama Mia-inspirerade grann-
öar och en av dagarna tar vi oss upp 
i hästsadeln för att rida en tur vid 
havet. Det blir även en middag i Kos 
stad. I normala fall skulle min upp-
levelse-abstinens vara långt ifrån 
tillfredsställd vid det här laget, men 
allt är annorlunda på Casa Cook 
Kos. Och lika nöjd som jag är över 
att få uppleva och upptäcka. Lika 
nöjd är jag över att få komma hem. 
Hem till Casa Cook.

Casa Cook
A N T A L  H O T E L L :  2
K O N C E P T :  Hög komfort, snygg 
design, bohemchict, hälsoinriktat
V A R :  Kos och Rhodos, Grekland
Å L D E R S G R Ä N S :  14 år på Casa Cook 
Kos och 16 år på Casa Cook Rhodos
L Ä S  M E R  P Å :  Ving.se/casa-cook
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V Y  Ö V E R  M E D E L T I D S - 
S T A D E N  K O T O R
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F
rån restaurangens skuggiga terrass ser 
jag ner på stranden i Petrovac medan jag 
väntar på menyn. Badvaktens armar 
fladdrar som väderkvarnsvingar för att 

dirigera badgästerna i de ganska höga vågorna. 
Mest fladdrar de när något barn kommer för 
långt ut, och det händer ganska ofta. Stranden 
är full av folk i alla åldrar, och man kan höra 
serbiska, franska, tyska, ryska och till och med 
lite svenska. 

Jag lånar något av badvaktens rörelsemöns-
ter för att få servitörens uppmärksamhet.  
I grannländerna brukar man skämta om mon-
tenegrinernas senfärdighet, en senfärdighet 
som lika gärna kan vara en lyckad prioritering. 
Visst vill de tjäna pengar, men först ska de 

dricka sitt kaffe, snacka färdigt med kompisen 
eller – i vissa fall – vakna. Men till slut landar 
min bläckfisk på bordet, perfekt grillad och 
generöst kryddad med olivolja, vitlök och salt. 
Till det ett glas Krstac, det lokala vita vinet 
som gärna serveras i flaskor som inte rymmer 
mycket mer än ett glas. Krispigt och torrt 
fungerar det perfekt till alla de variationer 
på fisk och skaldjur som serveras längs med 
Montenegros kust, till högst rimliga priser. 
Min lunch går på precis 14 euro, men det går att 
äta långt billigare än så. En bra pizzabit och en 
öl kostar sällan mer än 5 euro, och det är svårt 
att äta en middag för mer än 25 euro. Då måste 
man dricka något av landets allra främsta viner, 
och kanske unna sig en hummer till det.  

Montenegro lockar med nygrillad bläckfisk,  
medeltida ringmurar, inbjudande stränder  
och en vinkultur som alltför få känner till.  
Allt inramat av de mörkt skogsklädda berg  
som givit landet dess namn – Svarta Berget. 

Montenegro
DÄR BERGEN MÖTER HAVET

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

F
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M
ontenegro är ett litet land på 
Balkanhalvön, obetydligt större än 
Skåne, med Adriatiska havet i 
väster och Serbien i öster. Söderut 

ligger Albanien och norrut Kroatien, eller 
Bosnien-Hercegovina, lite beroende på hur 
noggrann man är. Landet är som sagt litet, och 
Budvanska rivieran, med de flesta av landets 
stränder, är ännu mindre. Det tar sällan mer än 
en timme att ta sig någonstans, och bussarna är 
både punktliga och billiga. Det gör att man lätt 
kan ta sig runt och inte behöver nöja sig med 
att ligga på stranden. Under en vecka hinner 
man utan vidare med ett par, tre utflykter i 
både historien och naturen, utan att 
solbrännan blir lidande. 

Därför går jag upp på Petrovacs busstation 
och möts av en vägg tapetserad av tidtabeller 
från 70-talet och framåt. Efter en stund hittar 
jag en med namnet på min destination: Porto 
Montenegro. Jag chansar och köper en biljett 
där det mycket prydligt står avgångstid, desti-
nation, pris, och till och med vilken perrong 

P E T R O V A C

M
M A R I N A N  I  P O R T O  M O N T E N E G R O
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bussen kommer in på. Det enda som saknas är 
egentligen färgen på bussen. Men den kommer 
i tid, och bussfärden blir en minisafari genom 
det montenegrinska landskapet. Vägen följer 
landskapets skarpa konturer, och de branta 
bergssidorna är täckta av frodig grönska även 
nu i augusti när det är över trettio grader 
varmt. Ginst, järnek, cypress, pinjer och en hel 
del olivträd klänger sig fast där de lyckas finna 
fäste, en ogenomtränglig massa av växtlighet i 
minst femtio nyanser av grönt. Då och då run-
dar bussen en kurva och man får ett panorama 
av kusten: längst ner glittrar Adriatiska havet 
där rödbruna stränder gömmer sig längst in 
i små vikar, tillsammans med en och annan 
by med lysande röda tegeltak. Sedan de gröna 
bergen som stiger brant upp från kusten, och så 
den klarblå himlen. Det skulle vara ännu mer 
njutbart om inte vägen var så smal och bussen 
hade så bråttom. 

K
ontrasten är total när jag kommer fram 
till Porto Montenegro, en glittrande oas 
för de riktigt rika, eller i alla fall deras 
yachter. Båtarna som ligger här kostar 

lika mycket som en medelstor stat och i 
butikerna kan man impulsköpa en BMV eller 
en liten lyxlägenhet på ett par hundra kvadrat 
om man vill. Av det gamla varvet som en gång 
låg här märks inte mycket mer än den gamla 
varvskranen som omsorgsfullt bevarats ute på 
en av pirarna, där den speglar sig poolerna på 
yachternas akterdäck. Porto Montenegro är det 
lyckade resultatet av en kanadensisk 
investerares dröm om att skapa en av de 
främsta marinorna i Medelhavet, en marina 
som lyckas vara både elegant, exklusiv och 
välkomnande, och inte blir det sämre av att 
staden Tivat ligger alldeles intill. Om man 
skulle få nog av Rolex och Rolls är det bara 
några steg till den montenegrinska vardagen.   

Från Porto Montenegro är det mindre än 
tjugo minuter med buss till medeltidsstaden 
Kotor och dess ringmur, ännu mer impone-
rande än den som omger Dubrovnik, några 
mil norrut. Kotors ringmur nöjer sig inte med 
att innesluta själva staden, utan slingrar sig 
högt upp på berget bakom, rundar toppen 
och ringlar sedan ner igen, där den skärper 
till sig och blir rak och stram. Kotor är en av 

Montenegros mest välbevarade medeltids-
städer, en krokig labyrint av gränder, kyrkor, 
palats och museer, omväxlande med torg där 
solvarma turister har sökt tillflykt i skuggan för 
att återhämta sig med en kall öl och en rakija, 
det lokala eldvattnet. Kotor är vackert och har 
en skön atmosfär, trots att stora delar av staden 
byggts upp på nytt efter jordbävningen 1979, 
men själv fastnar jag mest för stadens otippade 
katt museum och marknaden som lutar sig 
mot utsidan av ringmuren. Här frestar lokala 
specialiteter, som skinka och getost från byn 
Njegusi, nyfångad fisk, nyplockade fikon och 
mycket annat från både havet och fälten runt 
Kotor.  Jag halar fram kameran men förstår 
snabbt att den som inte vill köpa något inte 
heller får fotografera något. Det är ju svårt att 
köpa bara en sorts skinka när de har så många. 
Det ena leder till det andra, och snart står jag 
där med en fullastad påse. Sen får jag ta så 
många bilder jag vill.  

Det slår mig plötsligt att jag är mitt i Mon-
tenegro, åtminstone bildligt talat. Jag står mitt 
i en foodies våta dröm. Rakt framför mig reser 
sig en ringmur med anor från medeltiden. 
Vänder jag mig om ser jag Adriatiska havet och 
de branta bergen som avtecknar sig mot en ko-
boltblå himmel. Och vem vet, om jag viftar med 
armarna som en väderkvarn kanske jag kan få 
köpa en ost också. 

H Ä R  F R E S T A R  L O K A L A 
S P E C I A L I T E T E R ,  N Y F Å N G A D 

F I S K ,  N Y P L O C K A D E  F I K O N 
O C H  M Y C K E T  A N N A T  F R Å N 

B Å D E  H A V E T  O C H  F Ä L T E N 
R U N T  K O T O R .

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

MONTENEGRO

P E T R O V A C 
Petrovac är en mysig liten by, inbäddad 
mellan havet och bergen ungefär mitt 
på Budvanska rivieran. Här ryms en lugn 
strandpromenad, ett tjugotal restaurang-
er, ett par hundra meter strand och hotell 
som inte ligger mer än ett stenkast från 
havet. Inom gångavstånd finns ytterligare 
stränder, och från byns busstation går 
bussar både norr- och söderut. 

B E C I C I 
Becici har en av den Budvanska rivie-
rans längsta stränder, tillsammans med 
en strandpromenad som är perfekt för 
morgonens joggingtur. Semester i Becici 
handlar om havet och stranden, men 
alldeles i närheten ligger det betydligt 
större Budva, dit man kan promenera om 
man vill ha lite mera liv och rörelse. 

B U D V A  S T A R I  G R A D 
Budva Stari Grad är som ett stort utom-
husmuseum, komplett med ringmur och 
solblekta kyrkor. Strax norr om Stari Grad 
ligger Mogren 1 och Mogren 2, vackra 
små stränder insmugna mellan de branta 
klipporna och havet. Söder om Stari 
Grad hittar man det moderna Budva, där 
strandpromenaden kantas av restaurang-
er, butiker och nattklubbar, och lite längre 
in lockar vardagens Montenegro längs 
Budvas gator.

F L Y G T I D :  3-4 timmar
T I D S S K I L L N A D :  Svensk tid
V A L U T A :  Euro (EUR)
S Ä S O N G :  Maj–september.
L Ä S  M E R  P Å :  Ving.se/montenegro

Fakta



MONTENEGRO
Gorgeous  beaches of

Montenegro attracts many visitors with its pretty medieval towns 
and spectacular mountain landscapes, but it also boasts one of 
the most beautiful coastlines of Europe. And during the long, hot 
summer, there is nothing like chilling out on one of the country’s 
gorgeous beaches! 

As the Montenegrin coast is 293 km long with 73 km of beaches 
spread over 117 locations, it offers a wide selection of beaches:-
from secluded intimate bays to family orientated resorts,from 
spectacular sandy stretches to quaint rocky coves, accessible 
only by boat. There is only one thing they have in common: the 
crystal clear water of the Adriatic Sea.

One of the longest beaches on the Budva Riviera, Jaz Beach 
– top of the Best in Europe 2015 Beaches List - has not only
become a hot spot for music lovers, it is also a very popular
location for sunbathers and visitors interested in water sports. 
The site hosts the yearly Sea Dance Festival, a live music con-
cert that attracts lots of visitors every summer. Thiscrescent
shaped pebble beach is lined with restaurants and cafés, where 
beach and festival fans can find refreshment.

One of the most popular beaches in Montenegro is Mogren, not 
far from the old town of Budva. What does Mogren make so 
special? First of all, it is never overcrowded, as it can only be 
reached by a 150 m long cliff walk. Mogren consists of two sandy 
beaches, connected by a small tunnel through the rocks; on the 
landside it is protected by the hill of Spas, overgrown with dense 
pine and oak trees. By the way, Mogren was named after the 
Spanish sailor Mogrini who shipwrecked on this beach as the 
only survivor from a galley sunk by the pirates.

Beach lovers, who prefer sandy beaches in a top location, will 
be excited about the tiny island of Sveti Stefan: once a fortified 
fishermen village, now a luxury resort. The pink colored public 
beach, at the end of the causeway to the island, provides a won-
derful view of the red-roofed stone houses and the St. Stephen’s 
church, standing on its highest point.

VelikaPlaža (“Great Beach”), situated south of Ulcinj, is a sandy 
coastal stretch, around 13 km long and in places 60 m wide. The 
extremely fine sand is said to havemedicinal properties – as it 
is rich in minerals, it is recommended to those suffering from 
rheumatism and other diseases.  But in the meantime, ithas also 
become one of the leading kite-surfing spotsin Europe. There 
are several training schools on the beach where kite-surfers 
can also rent the equipment. It’s real fun! 

Lovers of quiet, secluded coves will prefer a visit to Dobreč 
Beach on Luštica Peninsula, at the entrance to the Bay of Kotor. 
This is a lesser known destination among tourists, as it is ac-
cessible only by boat. The emerald green water, the idyllic peb-
ble beach, untouched Mediterranean vegetation and the small 
beachfront restaurant that serves fresh fish make Dobreč look 
like a paradise!

And last but not least: Bečići Beach, another popular site on the 
Budva Riviera.The 2 km long beach, a mix of shingle and sand, 
is backed by lots of lively bars and seafood restaurants. There 
are also many entertainment and sports facilities on the beach 
and along the scenic promenade. A great beach to get together 
with your family and friends! 

Lord Byron once wrote: “At the moment of the creation of our 
planet, the most beautiful merging of land and sea occurred at 
the Montenegrin seaside”. Those who have visited some of the 
beaches on the Montenegrin Coast will certainly agree with him.

www. montenegro.travel
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T E X T :  K R I S T O F E R  K E B B O N

SPÄNNANDE  
NYHETER 2018

GOZO 
Gozo är ett vackert och stillsamt hörn 
av Medelhavet. Denna lilla ö ligger 
strax utanför Malta, och ön är så liten 
att man når det mesta till fots. På Gozo 
finns inga stora hotellkomplex och 
mycket lite trafik, och vattnet kring 
Gozo är bland det bästa man kan  
hitta i hela Medelhavet, kristallklart 
och skimrande blått.

NERJA 
Nerja är en charmig andalusisk stad 
vid Medelhavet, med Sierra Nevada 
i ryggen och mindre än tio mil från 
Malaga. Här är folklivet mer lokalt än 
på de flesta andra resmål längs Costa 
del Sol, och dessutom är det alltid lite 
varmare i Nerja än i Malaga. Stadens 
läge mellan Sierra Nevada och Medel-
havet skapar ett mikroklimat som höjer 
temperaturen ett par grader.

SAN DIEGO 
I Kaliforniens näst 
största stad väntar 
milslånga stränder, 
vingårdar och mäng-
der av restauranger. 
Till skillnad från 
många andra ame-
rikanska storstäder 
har San Diego ett le-
vande centrum med 
folkliv, restauranger 
och mitt i alltihop 
det historiska Gas 
Lamp Quarter. På en 
kvart tar du dig ner 
till mexikanska grän-
sen eller ut på någon 
av stränderna längs 
med kusten.

NEW ORLEANS 
New Orleans är 
jazzens huvudstad, 
men det är också 
en stad med vackra 
trädgårdar, spän-
nande restauranger 
och det berömda 
French Quarter, där 
livet runt Bourbon 
Street pågår dygnet 
runt. I New Orleans 
behöver du aldrig gå 
långt för bra musik. 
Ofta spelas den av 
gatumusikanter, med 
det finns förstås ock-
så gott om etablera-
de scener.
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I mer än 60 år har vi på Ving hjälpt ressugna 
svenskar att upptäcka världen. Och vi tröttnar 
aldrig. Under 2018 presenterar vi några riktigt 

spännande nyheter bland våra reguljära  
paketresor. Dags att vidga dina vyer?

TEL AVIV 
Den israeliska staden 
som kallats ”Medel-
havets New York” är 
en av Mellanösterns 
mest dynamiska 
städer. Ett trendigt 
resmål som passar 
perfekt för dig som 
vill kombinera strand-
liv med storstadspuls. 
Om du vill upptäcka 
mer på semestern är 
det nära till fascine-
rande platser som 
Jerusalem, Masada 
och Döda havet.

HONGKONG  
Den neonblinkande 
7-miljonersmetro-
polen Hongkong 
i södra Kina är en 
av världens mest 
tätbefolkade städer, 
och inbjuder till 
såväl shopping som 
fantastiska restau-
rangupplevelser. 
Den bästa mark-
naden heter Night 
Market och ligger på 
Temple Street. Allde-
les intill ligger en av 
Hongkongs många 
matmarknader – en 
upplevelse för livet.

TOKYO 
Japans huvudstad är 
en plats av överväl-
digande proportio-
ner, med ett shop-
ping- och nöjesutbud 
som slår det mesta. 
35 miljoner invånare 
på en yta stor som 
Skåne gör Tokyo till 
världens folktätaste 
storstadsområde. 
Pulsen i Tokyo är 
hög och intrycken 
många. I kontrast 
med detta blir 
stillheten i stadens 
många parker och 
buddhistiska tempel 
än mer påtaglig.
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Vegetarisk mat är hetare än 
någonsin. Det som förr brukade 
stanna vid ett pl iktskyldigt 
”vegetariskt alternativ” på 
menyn, handlar idag om att 
höja standarden till samma 
nivå som kött och fisk. Detta 

har vi tagit fasta på när vi 
utvecklat den nya menyn till 
Ocean Beach Club. Resultatet 

är en vegomeny som har 
premiär sommaren 2018.  

Men redan nu kan du laga 
rätterna hemma!

VEGO 
à la Ving

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
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Steak minute  
på rotselleri
SOJA/MISOKOKT SELLERI 
SOM MAN GRILLAR BIFF AV:
• 1 stor rotselleri – ca 1 kg, skrubbad
• 2 dl ljus soja
• 1 dl mörk misopasta
• 1 hel chipotle – torkad
• ev. maizena
• smör
• salt och svartpeppar
• olja

GÖR SÅ HÄR:  
1. Lägg selleri i en kastrull, tillsätt soja, 
miso och chipotle samt lite salt.  
Fyll på med vatten så det täcker 
sellerin.
2. Koka upp under lock, sänk  
värmen och sjud i ca 1 timme,  
ta av från värmen och låt svalna  
i buljongen över natten.
3. Sila buljongen och reducera ner 
(=koka ner) till önskad smak. Red 
eventuellt av med lite maizena och 
lägg i en klick smör, smaka av med 
salt och peppar.
4. Skär den kokta sellerin i ca 5 mm 
tjocka skivor (beräkna ca 1 skiva per 
portion). Pensla med olja och grilla. 
När du fått fint mönster på selleribiffen, 
pensla med lite skysås och krydda med 
salt och peppar.

Servera selleribiffen med skysås, bear-
naise, pommes, tomatsallad, padrones 
och kanske en grillad citron.
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Vietnamesisk kokospannkaka
PANNKAKSSMET
• 255 g rismjöl
• 85 g vetemjöl
• 2–3 msk gurkmeja
• 8,5 dl vatten
• 4 dl kokosmjölkscreme 
• 1 tsk salt
• olja att steka i

FYLLNING
• blancherade böngroddar, 
 tunnskivad salladslök,  

tunnskivad rödkål, vitlöksstekt  
svamp, rostade kokosflakes

• 8–12 blad sallad (ex. krisp,  
roman, ekblad)

• 4 dl örter (ex. koriander,  
mynta, holy basil, dill)

• Jordnöts- och hoisindipp,  
se recept nedan. 

• ev lite soja

GÖR SÅ HÄR:
1. Vispa ihop ingredienserna till  
smeten och låt stå kallt i en 
timme. 
2. Hetta upp en panna med 
lite olja och slå i ett tunt  
lager smet.
3. Lägg diverse fyllning på 
halva pannkakan, se till att  
den får fin färg på undersidan.
4. Vik ihop och lägg över på 
tallrik. Servera med salladsblad, 
örter, dipp och ev. lite soja.

JORDNÖTS- & HOISINDIPP
• 1 msk olja
• 1–2 klyftor vitlök,  

finhackade
• 2 msk hoisinsås
• 1 msk jordnötssmör – slät
• 0,75 dl vatten
• 1 tsk citron- eller limejuice
• 1 tsk jordnötter, hackade

GÖR SÅ HÄR:  
1. Hetta upp oljan i en kastrull 
och svetta vitlöken gyllenbrun.
2. Slå på hoisinsås och jordnöts-
smör, rör om. Tillsätt vatten under 
omrörning, koka upp och ställ  
åt sidan.
3. När såsen svalnat, rör i citrusjuice  
och lägg upp i dippskålar, toppa med 
lite hackad jordnöt.
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Lök- & spetskålspakoras i taco

PAKORASMET
• 1/2 huvud spetskål, finstrimlat
• 1 gul lök, tunnklyftad
• 1 vitlöks klyfta, finriven
• 3 cm ingefära, finriven
• 1/2 grön chili, tunnskivad
• 1 knippe koriander, grovhackad
• 2 salladslökar, finskivade
• 2–3 msk honung
• 0,5 tsk spiskummin
• 0,5 tsk koriander
• 1 tsk gurkmeja
• 2,5 dl kikärtsmjöl
• 0,6 dl rismjöl
• salt och peppar
• 8–12 tortillabröd, ca 12–15 cm i diameter

TILLBEHÖR (recept på sidan 50)
• Avokadocitronröra
• Rödkålspickles
• Srirachamajonnäs

SIDES (recept på sidan 50)
• Sockersaltad gurka
• Picklad rödlök
• Tomatillosalsa

GÖR SÅ HÄR:  
1.  Lägg alla ingredienser i en stor bunke, 
utom mjöl, salt, peppar och tortillabröd.
2. Blanda ihop allt, tillsätt mjölsorterna, 
krydda med salt och peppar. Låt smeten 
vila i ca 10 minuter. Har den inte vätskat 
sig, tillsätt lite vatten, 1 msk åt gången till 
önskad konsistens.
3. Hetta upp fritösen till 165–170° alt. en 
stekpanna med olja.
4. Forma små bollar och släpp ner i  
fritös/panna, några åt gången. Vänd dem 
efter någon minut. Fritera/stek pakoras 
gyllenbruna och servera i nyvärmda tor-
tillabröd med tillbehör och sides (recept 
finns på sidan 50).
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Vietnamesisk macka, fylld med falafel och halloumikrisp

FALAFEL
• 3,5 dl kikärter, torkade
• 2 salladslökar
• 4 vitlöksklyftor
• 1 dl persiljeblad
• 2 msk olivolja
• 2 msk citronjuice,  

färskpressad
• 2 tsk spiskummin
• 2 tsk koriander
• 3–4 msk kikärtsmjöl
• 1–2 tsk salt
• 1 tsk bakpulver
• 1 dl rostade kokosflakes
• ev lite mer vatten att 

späda med
• 2–4 fluffiga vita  

baguetter 

GÖR SÅ HÄR: 
1. Blötlägg kikärtorna i 
vatten över natten, ska bli 
cirka dubbelt så mycket.
2. Sila av vattnet och lägg 
kikärtorna i en kastrull.
3. Slå på 1 liter vatten och 
koka upp, sjud under lock i 
3–4 minuter.
4. Ta av från värmen och 
låt stå och dra i minst 1 
timme med lock på.
5. Sila av vätskan och 
mixa ihop med övriga 
ingredienser, utom 
kokosflakes, till önskad 
konsistens.
6. Vänd i kokos och låt  
smeten dra i 10–15 minuter.
7. Forma falafels i önskad 
storlek och fritera i ca 170° 
olja tills de blir gyllen-
bruna.
8. Fyll en nyrostad baguet-
te med vegetarisk pastej 
på bottenbiten och chili 
spread inuti locket.
9. Lägg sen ovanpå paste-
jen: skivad gurka, pickles, 
falafels, örter och hallou-
mi. Vik ihop och njut.

CHILI SPREAD
• 1 pkt kikärtor med spad 
(390g)
• 1 dl tahini
• 1 dl sriracha
• 1 msk äppelcidervinäger
• 1 msk honung
• 0,5 dl olivolja
• 1 tsk salt

1. Mixa slät, passera ev 
genom finmaskig sil.

PICKLES 
• 2 morötter, skalade och  

finstrimlade
• ½ rättika, skalad och 

finstrimlad
• ½ dl strösocker
• 1 ¼ dl risvinäger
• 1 dl vatten

1. Lägg den strimlade 
moroten och rättikan i en 
bunke.
2. Värm socker, vinäger 
och vatten tills sockret 
löst sig.
3. Slå på morot och rät-
tika, låt dra i 2–3 timmar 
innan den används.

HALLOUMIKRISP
• 1 bit halloumi

1. Skiva halloumi så tunt du 
kan. Fritera skivorna i 170° 
olja tills de blir gyllen-
bruna.

ÖVRIG FYLLNING:
• Vegetarisk pastej – om 

du hittar.
• 1/2 slanggurka, skivad
• 1 knippe koriander
• 1 knippe mynta
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Chèvrefyllda risbiffar med morotspuré

ARANCINI-RISBIFF
• 0,5 dl olivolja
• 1 gul lök, finhackad
• 1 klyfta vitlök, hackad
• 1/2 röd chili
• 3 dl arborio-ris
• 2 dl vitt vin
• ca 6–8 dl vegetarisk buljong,  

varm i kastrull
• 2 dl parmesan, finriven
• 3–4 ägg
• 200 g getost (skuren i  skivor)
• basilikablad
• 2–3 dl vetemjöl
• 3–4 dl pankoströbröd

GÖR SÅ HÄR:  
1. Hetta upp olja i en kastrull. Svetta lök, 
vitlök och chili mjuk, 3–4 minuter.
2. Lägg i ris, rör om och svetta ytterligare  
1–2 minuter.
3. Slå på vin och låt det koka in i riset. 
Späd med buljong, lite i taget  
tills riset är klart, ca 15–20 minuter.
4. Ta av från värmen och vänd i parmesan, 
låt sen svalna utan lock i 20 minuter.
5. Rör i ett ägg. Lägg över i en påse och lägg 
kallt i några timmar, alt. över natten
6. Ta en stansring (ca 12–14 cm i diameter),  
fyll hälften med ris, packa ordentligt.
7. Lägg på en skiva ost och 1 blad basilika, 
fyll på med resten av riset och ställ sen kallt  
i 1–2 timmar, alt. i frysen i 1 timme.
8. Vispa upp 2–3 ägg och lägg mjöl och 
ströbröd i varsin bunke.

9. Dubbelpanera risbiffarna, först i mjöl, sen 
ägg och sist i panko. Lägg upp på en bricka 
och ställ kallt tills de ska friteras.
10. Hetta upp olja till 160–170° och fritera  
biffarna i olja tills de är gyllenbruna.  
Låt rinna av och krydda med flingsalt.

Servera biffarna nyfriterade på morotspuré, 
toppa med broccoli buketter, sojabönor, 
pinjenötter och vinägrette.

Recept på tillbehören finns  
på nästa sida.
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fortsättning från föregående sida

MOROTSPURÉ
• 1 kg morötter, skalade
• 200 g philadelphia-ost
• 4 msk rödvinsvinäger
• 1 msk honung
• 1 tsk harissa eller stark 

sambal oelek
• 0,5 msk spiskummin, 

mald
• 0,5 tsk ingefära, mald
• salt

1. Koka morötterna mjuka 
i lättsaltat vatten och häll 
bort vattnet.
2. Mixa ihop morötter 
med övriga ingredienser. 
Smaka av med salt. 

HONUNGSVINÄGRETTE
• 1 dl honung
• 2 msk äppelcider vinäger
• 1 msk olivolja
• salt och peppar

1. Vispa ihop honung med 
vinäger och olja, smaka av 
med salt och peppar.

SOTADE BROCCOLI-
BUKETTER
• 300 g broccolibuketter
• olja
• vinäger
• salt

1. Ta olja på en pappersbit 
och gnugga in en varm 
stekpanna.

2. Hetta upp pannan så 
den ryker, lägg i broccoli-
buketter och vänd när de 
börjar bli lite sotade.
3. Skvätt lite vinäger i 
pannan och salta. Lyft ur 
och servera på biff.

SOJABÖNOR MED  
SESAMSMAK
• 250 g sojabönor, tinade
• 0,5 vitlöksklyfta,  

finhackad
• 1 msk sesamolja, rostad
• 2 msk äppelcider vinäger
• 0,5 msk turkisk chili pulver 

alt. annan sort
• salt

1. Lägg sojabönor i en skål, 
blanda i övriga ingredien-
ser och smaka av med salt.
2. Låt dra i någon timme 
innan de serveras.

ROSTADE PINJENÖTTER
• 1 dl pinjenötter

1. Lägg på en plåt och rosta 
i ugn på 200° tills de är 
gyllenbruna. Ta ut och låt 
svalna.

På Ving.se/inspiration hittar du alla recept  
samt även ett bonusrecept på vår bowl med marinerade 
melontärningar och lins- och bulgurfräs. 

JOHAN ÅKERBERG
Johan Åkerberg är utbildad på Restaurang-
högskolan i Grythyttan och har en fil. kand. i 
måltids- och livsmedelskunskap. Han har en bred 
erfarenhet som kock från restauranger i Sverige 
och utomlands, och driver idag måltidskonsult-
företaget Måltid samt är delägare i Holy Smoke 
BBQ. För Ving har Johan arbetat som matkonsult 
i många år, bland annat med menyutveckling 
för våra koncepthotell Sunwing, Sunprime och 
Ocean Beach Club.



MADRID  
V INTERNS HE TASTE  WEEKENDRESA

Madrid är en av Europas trendigaste huvudstäder.  

Här är det omöjligt att ha det tråkigt oavsett vad du gillar.  

Njut av allt från fotboll, stjärnkrogar och högklassig shopping till  

konstmuseer i världsklass, nyskapande arkitektur och  

Spaniens mest berömda nattliv.

Läs mer på www.spain.info och följ oss på facebook.com/spain.info.se/
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DÄRFÖR ÄLSKAR VI

CYPERN
Cypern har en nästan magisk dragningskraft på många 

soltörstande svenskar. Få resmål har så många återkommande gäster 
som den klassiska semesterön i östra Medelhavet. Men vad är det som 

lockar så många? Vi frågade några som borde veta – våra gäster. 
Vi insåg snart att det var tre saker som nästan alla nämnde.

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, 
C E C I L I A  E K L U N D  M A L M B O R G  &  J O N A S  C A R L S O N  A L M Q V I S T
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”Vi har valt detta 
resmål om och om igen.”

”GUD VA’ FINT DÄR VAR! 
KRISTALLKLART VATTEN!”

”CYPERN ÖVERRASKADE STORT. 
RENT OCH FRÄSCHT, TREVLIGA 
OCH HJÄLPSAMMA MÄNNISKOR, 
MYCKET GOD MAT OCH PRIS-

VÄRDA, GODA LOKALA VINER.”

”ETT UNDERBART RESMÅL.”

”Resmålet och upplevelsen 
överträffade våra 
förväntningar.”

VAD TYCKER 
GÄSTERNA?

1: SOLEN
Cypern är ett av våra mest solsäkra 
resmål, vilket förstås är en förklaring till 
öns popularitet. Med över 300 soldagar 
per år och Europas kanske vackraste 
sand på sina stränder är det inte konstigt 
att Medelhavets tredje största ö lockar 
så många besökare. Säsongen är lång, så 
när du än reser kan du se fram emot en 
solig semester med sköna naturupple-
velser och spännande kultur.

2: VATTNET
Nästan alla som varit på Cypern slås av 
det kristallklara, turkosa vattnet. Här 
finns nämligen Medelhavets renaste 
badvatten, enligt Europeiska miljöby-
råns årliga badvattenrapport. Samtliga 
stränder på Cypern får högsta betyg 
vilket gör att den vackra Medelhavsön 
hamnar i topp på listan över Europas 
bästa badvatten. Mycket snorklingsvän-
ligt, med andra ord.

3: HOTELLEN
 På Cypern finns flera av våra populära 
koncepthotell som Sunprime, Sunwing 
och Ocean Beach Club. Och ingenstans 
har de så höga kundbetyg som på Cy-
pern. Sunprime Ayia Napa Suites är vårt 
allra mest populära Sunprime-hotell, 
och nya Ocean Beach Club är vårt mest 
populära O.B.C. Även Sunwing Sandy 
Bay Beach ligger i det absoluta toppskik-
tet bland våra familjehotell.

”Nissi Beach får man 
bara inte missa!”

Ocean Beach 
        Club Cypern

”ETT JÄTTEBRA RESMÅL 
FÖR FAMILJ MED BARN.”
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SUCCÉ FÖR NYA 

O.B.C.
I juli öppnade Ving sitt tredje Ocean Beach Club, 

efter succéerna på Kreta och Gran Canaria. 
Denna gång var det Cyperns tur, 

och det blev succé direkt. 

BY SUNWING
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O cean Beach Club by 
Sunwing är Vings 
opretentiöst lyxiga 
designhotell för barn-

familjer. Här flyter det sköna 
livet utomhus och inomhus ihop, 
med generösa ytor för lata dagar där 
det är lätt att umgås. Den inbjudan-
de loungen, poolen och restaurang-
en är alla självklara samlingspunk-
ter för familj och vänner. Vi har 
också satsat på generösa terrasser 
och härliga Swim Out-pooler för de 
som vill ha det lite extra bra. 

I juli 2017 öppnade vårt tredje Oce-
an Beach Club, vid en av Cyperns 
bästa stränder strax utanför Ayia 
Napa. Eftersom de två systerho-
tellen på Kreta och Gran Canaria 
blivit omåttligt populära var förstås 
förväntningarna höga på den nya 
medlemmen i O.B.C.-familjen. Och 
förväntningarna infriades – med 
råge. Hotellets mest populära rums-
typer var fullbokade långt innan 
hotellet öppnade, och det totala 
gästbetyget för premiärsäsongen 
blev makalösa 4,8 – vilket var det 
högsta betyget av alla våra Sunwing 
och O.B.C. När du ser bilderna 
kanske du förstår varför…

”Fantastiskt trevligt hotell, 
lagom stort, ingen hets till 
solstolar eller buffé.”

”SUPERFRÄSCHT, SMAKFULL 
DESIGN, LYXIG KÄNSLA, 
KÄNDES ALDRIG TRÅNGT. 
REKOMMENDERAS.”

”O.B.C. CYPERN ÄR SÅ FINT 
OCH FRÄSCHT, HIT VILL 
JAG ÅKA TILLBAKA. HELA 

FAMILJEN VAR NÖJDA.

”All mat var fantastisk 
och utbudet stort oavsett 
om det var frukost, lunch 
eller middag.”

”RIKTIGT FRÄSCHT HOTELL 
MED EN AVSLAPPNANDE 
ATMOSFÄR. LUGNT OCH 
SKÖNT, BRA LÄGE.”

”Supernöjd med rummet 
som var vackert inrett 
och funktionellt. Härlig 
balkong med mysiga 
loungemöbler.”

”O.B.C. Cypern är helt 
klart det bästa hotellet 
vi bott på någonsin.”

VAD TYCKER 
GÄSTERNA?
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NYTT VUXENHOTELL PÅ CYPERN

SUNPRIME NR.16
Sunprime Hotels är vårt koncept för vuxna som reser utan 

barn. Konceptet har snabbt blivit mycket populärt och i juni 
öppnar vi vårt sextonde Sunprime-hotell. Säg hej till 

Sunprime Protaras Beach på Cypern!

D et senaste tillskottet i Sunprime-
familjen heter Sunprime Protaras
ras Beach och blir, när det öppnar
lagom till sommaren 2018, vårt 

andra Sunprime på Cypern. Det är ett väl-
designat hotell som ligger precis vid den 
härliga Fig Tree Bay-stranden, en av 
Cyperns bästa stränder. Här bor du endast 
ett stenkast från centrum där du hittar 
flera mindre butiker, restauranger, caféer 
och barer. Hotellrummen har en stilren 
och modern design, och många av dem 
erbjuder en härlig utsikt över havet.

Bilderna är illustrationer.



UPPTÄCK DUBLIN
Det finns massor av skäl att besöka Dublin. Irlands huvudstad bjuder  

på fantastisk shopping, ett myllrande folkliv och massor av  
pubar och nöjen – allt på bekvämt gångavstånd.



34 | VINGS VÄRLD # 1:2018

Tro det eller ej, men det första du 
ser när du besöker Sunwing Family 

Resorts kan mycket väl vara en giraff. 
Eller en björn. Men var inte orolig, det 

handlar inte om några farliga djur 
utan om världens snällaste giraff och 

hennes kramgoa björnkompis.  

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

Idolporträttet:
LOLLO & BERNIE 

Klipp ut och
        sätt på väggen
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LOLLO & BERNIE är Sunwings maskotar och 
barnens stora favoriter. Lollo är en giraff som 
älskar att leka, busa och dansa och hennes 
bästa kompis Bernie är en snäll, klok och 
kramig björn. Lollo & Bernie kan du träffa 
på massor av hotell runt om i världen. 
 Eftersom många av våra yngre läsare 
har visat ett stort intresse för våra populära 
vänner så kommer här lite rolig kuriosa 
om maskotarna. Dessutom bjuder vi på 
ett idolporträtt som du kan klippa ut och 
sätta på väggen.

DET VISSTE DU INTE OM LOLLO:

• Föddes i Afrika och kom till hotellet med båt.
• Älskar att dansa och klä ut sig.
• Föredrar vegetarisk mat och älskar frukt.
• Hennes favoritlek är skattjakt.
• Är nyfiken och tycker om att utforska.
• När hon blir stor vill hon bli dansare eller DJ.
• Kan inte simma.

DET VISSTE DU INTE OM BERNIE:

• Föddes i norra Europa, nära polcirkeln.
• Älskar mat och är alltid pigg på att 
 prova nya saker.
• Är full av energi men ibland lite 
 klumpig…
• Hans favoritlek är skattjakt.
• Är listig och gillar att lära sig nya saker.
• När han blir stor vill han bli kock eller 
 lärare.
• Är mörkrädd.

Lollo

Bernie
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Frank, 11 år, hittar en dag en livs levande apa  
i familjens trädgård. Apan kallar de för Monky 
och med henne startar ett spännande och roligt 
äventyr för hela familjen och för grannarna i 
den lilla byn. Men det går snart upp för dem att 
Monky inte är en vanlig apa och att det inte var 
en tillfällighet att hon dök upp just i deras träd-
gård. Vem är hon? Var kommer Monky ifrån och 
går det att hemlighålla henne för byn? 
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V
ing är medsponsor till familje- 
filmen MONKY som gick upp 
på biograferna den 22 decem-
ber 2017. Inför premiären fick 

Vings värld en pratstund med skapar-
na bakom filmen, regissör Maria Blom 
och manusförfattare Anders Weide-
mann, och två av huvudrollsinneha-
varna – Julius Jimenez Hugoson och 
Johan Petersson. 

I D É N  T I L L  F I L M E N   föddes då Anders 
Weidermann skulle hämta sin dotter 
i skolan. När han tittade på teckning-
arna som barnen hade målat fick han 
syn på en apa i ett träd och tre år se-
nare var manuset färdigskrivet. Trots 
att berättelsen i grund och botten tar 
upp ett svårt ämne om hur man hante-
rar döden är tanken att filmen i första 
hand ska förmedla hopp om livet och 
kärleken.

– Vuxna oroar sig ofta i onödan för 
hur barn ska ta emot saker. Jag tror 
att det finns ett behov av filmer som 
lever kvar. Man går ju på bio för att 
känna saker och MONKY är en film 
som får folk att känna och som man 
pratar om efteråt med sina barn, 
berättar Anders.

M O N K Y  Ä R  E N  A V  D E  mest påkostade  
familjefilmerna i svensk filmhisto-
ria och tar med biobesökarna på ett 
spännande äventyr, både i Sverige och 
i Thailand. Under inspelningarna i 
Thailand bodde filmteamet på Vings 
familjehotell Sunwing Bangtao och  
hotellet syns även i några sekvenser  
i filmen. 

– Jag var på hotellet i flera veckor 
och kan menyn utan och innan. Under 
den tiden var det roligt att se alla 
skandinaver som kom ner till Thailand 
som trötta zombies efter en lång flyg-
resa, men när de kom fram till hotellet 
var det som att de såg paradisets por-
tar öppna sig, säger Anders. 

M A R I A  B L O M  Ä R  F I L M E N S  R E G I S S Ö R  och 
är tidigare känd för filmer som bl a 
Masjävlar och Hallåhallå. Att regissera 
en familjefilm var en ny utmaning och 
det var därför viktigt att utgå från 
barnens perspektiv. Men det är inte 
bara barnen som ska fängslas av fil-
men. Även föräldragenerationen kan 
känna sig som barn på nytt då MONKY 
har vissa likheter med kultfilmen E.T. 
från 1982.

– Om man tar filmen E.T. så har den 

ett mulligt bildspråk som jag även ville 
få till med MONKY, säger Maria.

J U L I U S  J I M E N E Z  H U G O S O N  spelar store-
bror Frank i filmen. Trots sin ringa 
ålder är Julius en luttrad barnskåde-
spelare som bl a har varit med i Sune- 
filmerna där han spelat Sunes lillebror 
Håkan. Att spela mot en datoranime-
rad apa var dock en ny erfarenhet. 

– Det var lite speciellt att spela mot 
en apa som egentligen inte finns, men 
man lärde sig. Att spela Frank var 
också lite annorlunda eftersom han är 
mer känslosam än mina tidigare roller. 
I Sune-filmerna var jag ju mer en 
pajas, säger Julius. 

H U M O R N  Ä R  S T Ä N D I G T  N Ä R V A R A N D E 
även i MONKY, vilket passade filmens 
andra huvudrollsinnehavare Johan 
Petersson (Partaj, Café Bärs) perfekt. 
Tillsammans med Frida Hallgren 
(Såsom i himmelen) spelar de föräldra-
paret i familjen och för Johan var det 
självklart att tacka ja till filmen.

– Jag har ju humorn som instrument 
annars, men den här filmen har liksom 
hela paketet och det är väldigt spän-
nande, avslutar Johan.

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

V
ÅRETS STORA FAMILJEFILM AV MARIA BLOM
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Den vackra kuststräckan mellan  
Egeiska havet och det mäktiga Olympusberget  

är en av sommarens spännande nyheter. Här lockar  
kilometerlånga stränder, storslagen natur och inte 

minst bra hotell. Greklands näst största stad  
Thessaloniki och andra sevärdheter ligger  

inom bekvämt räckhåll.

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

PARALIA
En trivsam, lagom stor semesterort som passar hela 
familjen. Här väntar ett bekvämt boende, en fantastisk
lång, bred sandstrand och i centrum ligger restaurang-
er, barer och butiker på rad.

Olympiska rivieran

STRANDEN VID SENTIDO MEDITERRANEAN VILLAGE
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PLAKA
Direkt vid havet ligger Olympiska rivierans läckraste  
och kanske lyxigaste hotell, som gjort för en lugn och 
skön avkoppling och med perfekta möjligheter att  
bara skämma bort sig själv.

PLATAMONAS
En levande ort året runt med gott om restauranger och 
ett rikt folkliv. I närheten ligger Panteleimonas och Nei 
Pori, som är mindre och lugnare – båda med långa och 
breda stränder.

CAVO OLYMPO LUXURY RESORT & SPA g

HOTELL RASTONI ePANTELEIMONAS
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till ett sol- och 
badresmål 

83%
på en jubileums-
resa

82%
på en 
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storstad 
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resa (ex formel 1) 

22%
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sina barn

83%
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80%
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på en trän-
ingsresa 

38%

NÄR ÄR HOTELLET SOM VIKTIGAST 
OCH PÅ VILKEN TYP AV RESA?
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SÅ VIKTIGT ÄR HOTELLET NÄR MAN RESER MED....

SÅ VIKTIGT ÄR HOTELLET NÄR MAN RESER....

Är du ute efter en riktig drömsemester 
i Indiska oceanen har vi ett insidertips 
som inte går av för hackor. På The Oberoi 
Mauritius bor du exklusivt i en vacker 
tropisk trädgård på Mauritius västkust. 
Hotellet ligger precis vid stranden i Turtle 
Bay, som är en marin naturpark med kor-
allrev. Här finns ett stort utbud av aktivi-
teter – allt från Tai Chi och meditation till 
vindsurfing, kajakpaddling, snorkling och 
stand up paddle. Vill du bo extra lyxigt 
ska du välja en villa med privat pool.

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.

5-STJÄRNIGT 
PÅ MAURITIUS

I januari 2019 slår vi upp portarna 
för vårt första Sunprime i Afrika, 
då vi öppnar Sunprime Tamala 
Beach i Gambia. Hotellet har ett 
perfekt läge precis vid den långa, 
gyllengula stranden i Kotu. Perfekt 
för dig som reser utan barn!

SUNPRIME 
GOES GAMBIA!

BÄSTA FRUKOST-
UTSIKTEN 
Finns det något bättre än en rikt-
igt skön utsikt när man äter frukost 
på semestern? Här är redaktionens 
högst ovetenskapliga topplista 
över de vackraste frukostvyerna 
i Vings värld:

• Ocean Beach Club, Kreta
• Sunprime Miramare 
 Beach, Rhodos
• Marco Polo, Kroatien
• Avala, Montenegro
• Villa Alexis, Skiathos 

Psst!
De trendiga livsstilshotellen Casa Cook 
har hyllats i såväl Wallpaper som Vogue, 
och nu ryktas det om att ett tredje hotell 
är på väg. Efter succéerna på Rhodos 
och Kos är det nu dags för ännu en 
grekisk ö – Kreta. Håll utkik! 
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Vi svenskar har alltid haft ett 
kärleksfullt förhållande till Italien. 

När Ving arrangerade sin allra första charter-
resa 1956 skedde det också med buss till 

detta underbara, stövelformade och 
pastadoftande land. 

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

Italien

Bilder: 1. Rom, 2. Båt, Venedig, 3. Positano, 4. Sorrento, Amalfikusten.
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K                  anske har ömsesidigheten 
i kärleksförhållandet fått 
sig en liten törn sedan vi 
snuvade italienarna på 

VM-platsen i fotboll i höstas, men VI 
tänker i alla fall inte göra slut. Tvärtom 
är vi beredda att göra allt som står i vår 
makt för att få förhållandet att fungera. 

Därför fortsätter vi på Ving till exem-
pel att leta efter fler pärlor till vårt 
vackra halsband av italienska resmål. 
Våra senaste nyheter hittar du i det 
natursköna, böljande Toscana. Vi kan 
också locka med Amalfikusten, Sicilien 
och Sardinien. Den eviga staden Rom, 
modets hemstad Milano och romanti-
kens högborg Venedig finns också med 
i vårt digra utbud. Bland mycket annat.

Toscana
FLORENS Dante, Michelangelo och 
Machiavelli kan knappast ha haft fel: 
Florens är pärlan i det härliga Toscana. 
Här njuter du av vin, god mat, vacker 
konst, imponerande arkitektur och 
fantastiska omgivningar. Bron Ponte 
Vecchio med alla guldbutiker, det 
medeltida Palazzo Vecchio, Domen 
och Santa Croce, Uffizierna med konst 

av de flesta av de stora mästarna… i 
Florens finns helt enkelt hur mycket 
som helst att se och njuta av. Missa 
heller inte den natursköna parken vid 
Palazzo Pitti. 

FORTE DEI MARMI Forte dei Marmi 
må vara en nyhet hos Ving, men för 
italienarna själva är det en välkänd 
och klassisk badort. Forte dei Marmis 
rötter sträcker sig ända tillbaka till 
1500-talet, men orten är idag trend-
igare än någonsin. Här lockar man 
med läckra restauranger, högklassig 
shopping, trendigt nattliv och – inte 
minst – en fantastisk sandstrand. 
Bland populära utflyktsmål i närhe-
ten kan nämnas Pisa med sitt lutande 
torn, samt grannorten Viareggio. 

VIAREGGIO Den stora badorten 
Viareggio är främst känd för sin breda, 
fina strand och för karnevalen som 
arrangeras i staden i februari varje 
år. Viareggio blomstrade som sol- och 
badresmål redan under 1950- och 
60-talet och är än idag mycket popu-
lärt. För den som en gång stigit ned i 
sanden på stranden Lido di Camaiore 
är det inte svårt att förstå varför. Den 
inbjudande sandstranden är mycket 

bred och sträcker sig hela 15 kilometer 
ända bort till grannorten Forte dei 
Marmi.

PISA Den vackra, medeltida staden 
Pisa är mycket mer än bara sitt lutande 
torn. Här kan du njuta av en mängd 
arkitektoniska mästerverk och histo-
riska sevärdheter. Staden kan också 
stoltsera med mat och dryck i världs-
klass och ett brett utbud av shopping. 
Den medeltida gatan Borgo Stretto 
är inte bara vacker att se på med sina 
valvgångar, utan rymmer också trevliga 
caféer, barer och de mest berömda och 
eleganta modebutikerna.

Amalfikusten
SORRENTO Sorrento är en lika klas-
sisk som älskad semesterort. En sydita-
liensk pärla nära några av Italiens mest 
berömda sevärdheter. Denna charmiga 
stad bjuder på syditaliensk atmosfär, 
vackra byggnader, blomsterprydda 
piazzor och smala, mysiga gränder. 
Utsikten över Golfo di Napoli är fantas-
tisk. Vill du sola och njuta av Medelha-
vets klarblåa vatten gör du det enklast 
vid någon av stadens badterrasser. I 
Sorrento har du nära till många sevärd-
heter, som Pompeji, Vesuvius, Capri 
och Neapel.

POSITANO Positano sägs vara en 
av kustens vackraste städer. Har du 
någon gång färdats på de slingriga 
vägarna, där makalösa vyer med dra-
matiska berg och klarblått hav avlöser 
varandra, lär du inte säga emot. Här 
ser husen ut att klättra längs de branta 
klippväggarna, något som ger ett myck-
et charmigt intryck. I Positano har du 
stranden i centrum och en fantastisk 
utsikt nästan oavsett var du befinner 
dig. Staden är också känd för sitt hög-
klassiga restaurangutbud, inte minst 
när det gäller fisk.

K
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CAPRI Bara en knapp timmes resa från mångmiljonsta-
den Neapel ligger den mytomspunna paradisön Capri. Ett 
exklusivt semesterresmål med branta klippor, klart vatten, 
pittoreska byar och underbara vyer. På Capri badar du 
främst från klippor eller på någon av stränderna vid Marina 
Grande eller Marina Piccola. Vi kan också rekommendera 
sittliften från Anacapri upp till toppen på Monte Solaro, där 
du belönas med en bedårande utsikt över ön och havet.

Sicilien
GIARDINI-NAXOS Giardini Naxos består egentligen av 
två bydelar. Med Ving kan du välja att bo nära Naxosstran-
den eller Recanatistranden. Om du väljer Naxosstranden 

hamnar du mitt i det sicilianska folklivet. På den ena sidan 
strandpromenaden ligger Lidobadet och de offentliga strän-
derna, på den andra ett stort utbud av restauranger, caféer 
och butiker. Bor du vid naturstranden Recanati är du omgi-
ven av turistanläggningar, restauranger och ett rikt nöjesliv. 
Prisnivån är låg jämfört med övriga Italien. 

TAORMINA Taormina är ett av Siciliens mest klassiska 
resmål. Här njuter du på stranden eller tar en avkopplande 
promenad längs de bilfria gatorna. Taormina passar verkli-
gen dig som vill ha lugn och ro under din semester. Byn 
ligger högst uppe på en klippa med underbar utsikt över 
Naxosbukten och överallt råder en avspänd atmosfär. 
Prisnivån är relativt låg jämfört med övriga Italien. Här 

Bild föregående sida: Florens. 
Denna sida: 1. Taormina, Sicilien, 2. Fönster, Sorrento, 3. Sorrento, 4. Taormina, Sicilien (under).
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Bilder: 1. Venedig, 2. Porto Cervo, Sardinien, 3. Trastevere, Rom. 
Höger sida: 1. Julias balkong, Verona.

finns också gott om sevärdheter och 
blir du sugen på ett bad ligger Taormi-
na Mare precis nedanför berget.

CEFALÙ Vid foten av klippan som 
gett staden dess namn ligger Cefalù, 
en solblekt stad där både historien och 
det äkta Sicilien gör sig påmint i varje 
gathörn. Strövar du runt i de smala 
gränderna runt Piazza Duomo med den 
imponerande katedralen, träffar du på 
både korgmakare, glassbarer och kan-
ske också den trattoria som känns helt 
rätt för kvällens middag. Strax utanför 
centrum väntar stränderna, ofta i små 

vikar där botten av omväxlande sand 
och sten ger ett kristallklart vatten.

Sardinien
ALGHERO Alghero består egentligen 
av två delar, gamla stan och Lido. Gam-
la stan är precis så romantisk som man 
kan föreställa sig, med en ringmur, 
trånga gränder och mysiga restaurang-
er där fisk och skaldjur är specialiteten. 
Strax utanför stadskärnan ligger områ-
det Lido och den långgrunda stranden 
med samma namn. Alghero har rötter 
från 1000-talet och än idag finns många 

historiska sevärdheter kvar att beund-
ra. Som till exempel katedralen Santa 
Maria och Porta Terra-tornet.

COSTA SMERALDA Costa Smeralda, 
eller Smaragdkusten, har länge varit 
känt som en plats för lyxsemestrar. I 
huvudorten Porto Cervo samlas Euro-
pas jet-set under sommarmånaderna 
för att shoppa loss i designerbutikerna 
och bada vid de fina stränderna med 
ett vatten som är klarare än på de 
flesta andra resmål kring Medelhavet. 
Naturen är vacker och det finns många 
små vikar med fina sandstränder. De 
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flesta av stränderna är dessutom lång-
grunda och barnvänliga.

Övriga resmål
ROM Att börja prata om allt som finns 
att se och uppleva i den italienska 
huvudstaden känns övermäktigt. Låt 
oss istället prata om alla de hotell du 
kan välja mellan när du reser till Rom 
med Ving. De flesta av våra hotell 
ligger i triangeln Vatikanen-Spanska 
trappan-Colosseum. Ett av de populä-
raste är Accademia, bara ett stenkast 
från Fontana di Trevi. I samma områ-
de ligger det charmiga designhotellet 
White, som av våra gäster utsågs till 
ett av Vings tio populäraste cityhotell 
2014.

MILANO I Milano är kulturen, kon-
sten och arkitekturen av världsklass. 
Det finns alltid något att se och upp-
leva när du reser hit. Duomon, värl-
dens tredje största marmorkyrka, det 
världsberömda operahuset La Scala 
och Palazzo Marino, Milanos vack-
raste palats för att nämna några. 
Här finns också ett stort utbud av 
barer och restauranger och det 
milanesiska köket är mycket bra. 
Shoppingutbudet är enormt, inte 
minst längs den exklusiva shopping-
gatan Via Montenapoleone. 

VENEDIG Solglittrande kanaler, pa-
lats, trattorior och rofyllda gondolfär-
der. Till Venedig åker du inte i första 
hand för att festa eller sola, utan för 
att njuta av allt det vackra omkring 
dig. Och det gör du bäst från något av 
alla gemytliga caféer med en cappuc-
cino i handen, eller när du glider fram 
på de glittrande kanalerna i en gondol. 
Här finns visserligen en del ”måsten”, 
som Markusplatsen, Dogepalatset och 
Suckarnas bro. Men det tror vi nog att 
du står ut med. 

BOLOGNA Bologna är den rika 
jordbruksregionen Emilia Romagnas 
blomstrande huvudstad. Här kan du 
promenera genom hela gamla stan 
längs eleganta arkader och vila ögonen 
på vackra byggnader och kulturskatter 
som Palazzo Comunale, 1300-talsba-
silikan San Petronio och Fontana del 
Nettuno. I Bologna finns också Euro-
pas äldsta universitet, grundat 1088. 
Bologna är också känt som Italiens 
kulinariska huvudstad, självklart kan 
du inte resa hit utan att provsmaka 
en äkta Spaghetti Bolognese!

VERONA I Romeo och Julias hemstad 
Verona är det naturligtvis upplagt för 
romantik. Den gamla kulturstaden 
Verona ligger vid floden Adige och är 
verkligen en pärla bland Italiens alla 

vackra städer. Navet i staden är den 
stora piazzan Bra, med rådhuset och 
den stora, 2000 år gamla romerska 
amfiteatern Arena di Verona, där 
sommarens operafestivaler äger rum. 
Verona är också platsen där Shakes-
peares Romeo och Julia utspelar sig, 
självklart måste du ta en sväng förbi 
Julias balkong när du är här.
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”IDAG FICK JAG HÅLLA I EN AV LEKAR-
NA (CRAZY WATER GAMES) HELT PÅ 
EGEN HAND. DET VAR JÄTTEROLIGT.”

I våras utlyste Ving en tävling för barn 
mellan 10 och 13 år, där vinnaren fick prova 
på reseledaryrket under en vecka på Rhodos 

i slutet på sommarlovet. Här kommer ett 
vykort från den lyckliga vinnaren, 13-åriga 

Amanda Wittman från Jönköping. 

Amanda blev vår 
RESELEDARE JR

”HOTELLOMRÅDET PÅ SUNWING 
KALLITHEA BEACH VAR JÄTTEFINT 
OCH VÄDRET VAR HELT UNDERBART.”

AMANDA WITTMAN

”PÅ DEN FÖRSTA LEDIGA 
DAGEN HAR JAG BADAT, 
SOLAT OCH ÄTIT GOD 
MAT. JAG HAR OCKSÅ 
DRUCKIT EN MASSA SLUSH 
I BAREN. SÅÅÅ GOTT!”

”PÅ EFTERMIDDAGEN HADE VI 
EN ROLIG AKTIVITET SOM HETTE 
’PAINT THE HOST’, SOM GICK UT 
PÅ ATT ALLA BARN SKULLE MÅLA 
PÅ LEDAREN MED VATTENFÄRGER. 
GISSA VILKEN FÄRG HON HADE 
NÄR VI VAR KLARA ;-)?”

TACK VING FÖR EN UNDERBAR VECKA! 
HÄLSNINGAR AMANDA WITTMAN

Fortsättning från sidan 23 (tillbehör och sides till tacos).

SOCKERSALTAD GURKA
• 1 gurka, skivad
• 2–3 skivor ingefära
• 1/3 del jalapeño
• 1 msk socker
• 1 tsk salt
• 1 tsk ättika 12%

1. Blanda alla ingredien-
ser i en bunke och låt dra 
kallt i några timmar, rör 
om då och då.

PICKLAD RÖDLÖK
• 3 rödlökar, tunnskivade
• 1/3 röd chili, tunnskivad
• 2 dl äppelcidervinäger
• 1,5 dl socker

1. Lägg lök och chili i en 
bunke.

2. Koka upp vinäger och 
socker och häll över lök/
chili. 
3. Lägg plastfilm över och 
låt dra i några timmar 
alt. över natten.

TOMATILLOSALSA
• 0,5 kg tomatillos, 

skalade
• 1 silverlök, kvartad
• 3 serrano chilis
• 4 klyftor vitlök
• 12 kvistar koriander
• 1 tsk salt

1. Lägg tomatillos, lök, 
chili och vitlök i en kast-
rull och täck med vatten.

2. Koka upp och sjud i  
ca 10 minuter.
3. Kör alla ingredienser 
i en mixer till en slät 
konsistens.
4. Hetta upp en kastrull 
med olja och slå salsan i 
den. Sjud i ca 20 minuter 
eller till önskad konsis-
tens. Smaka av med salt.
5. Ta av från värmen och 
låt svalna.

RÖDKÅLSPICKLES
• ¼  rödkålshuvud, tunn-

skivat
• 5 skivor ingefära
• 1 ,5 dl socker
• 1 ,5 dl ättika – 12%
• 3 dl vatten

1. Lägg kål och ingefära i 
en bunke.
2. Koka upp socker, ättika 
och vatten. Slå på kål, 
lägg plastfilm över och 
låt dra i några timmar, 
alt. över natten.

SRIRACHAMAJONNÄS
• 2 dl majonnäs
• 0,5 dl sriracha
• 1/2 lime, juice och 

finrivet skal
• salt

1. Vispa ihop majonnäs 
med sriracha och lime-
juice plus skal. Smaka av 
med salt.

AVOKADOCITRONRÖRA
• 2 avokado
• 1 vitlöksklyfta, krossad
• 300 g färskost
• 1 citron, pressad
• salt

1.  Lägg alla ingredienser 
utom salt i en mixer.
2.  Mixa röran slät och 
smaka av med salt och 
ev. mer citronjuice.
3. Lägg i spritspåsar.

Tillbehör:

Sides:
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GONPACHI NISHIAZABU  Japansk 
stämningsfull atmosfär, prisvärd mat 
samt att restaurangen inspirerade film-
regissören Quentin Tarantino vid ska-
pandet av nyckelscenerna i Kill Bill gör 
Gonpachi värt ett besök. Prova från en 
bred meny av japanska klassiska rätter 
som sushi, yakitori, wagyu och soba-
nudlar. Gonpachi, Nishiazabu

SANKAKU CHITAI  Två stationer väster 
om Shibuya finner du nöjeskvarteret 
Sankaku Chitai där tiden stått stilla 
efter kriget. I en labyrint trängs små 
charmiga barer med restauranger och 
izakayor i en stadsdel få turister hittat. 
Testa att slinka in på Hoshigumi Fried 
Chicken eller stans bästa ölbar Pigalle. 
Sangenjaya 2-13

5

4

GOLDEN GAI I SHINJUKU  Inklämt 
bland höghusen i den vibrerande 
stadsdelen Shinjuku ligger nöjes-
distriktet Golden Gai, även känt 
som ”Gyllene kvarteret”. Distriktet 
består av 200 originella och pytte-
små restauranger, klubbar och barer. 
De flesta rymmer enbart 6 gäster. 
Golden Gai, Shinjuku

YANAKA GINZA Söder om stationen 
Nippori ligger området Yanaka som 
helt skonades från jordbävningen 
1923 och andra världskrigets bomber. 
Upplev det traditionella Tokyo längs 
med den charmiga gågatan, full av 
småbutiker med souvenirer som 
japanskt papper, te, riskakor m.m. 
Här finns flera tempel och en vacker 
begravningsplats. Yanaka Ginza

KARAOKE De roligaste kvällarna i 
Tokyo slutar alltid med karaoke! I 
privata rum med några glas i kroppen 
sjunger alla fantastiskt, med eller 
utan talang. Mat och dryck beställs 
via telefon direkt till rummet. Ibland 
finns maskeradkläder att tillgå, själv 
brukar jag sjunga Oasis utklädd till 
groda med tamburin. Karaoke Kan

DAIKANYAMA  Bara ett stopp från 
Shibuya ligger trendiga Daikanyama 
där små boutiquer och lyxiga euro-
peiska varumärken blandas med det 
senaste inom skönhetsbutiker, hippa 
caféer och restauranger. Den harmo-
niska atmosfären gör att man lätt kan 
strosa omkring här en hel dag och 
fönstershoppa. Daikanyama station
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MIDORI SUSHI  I kategorin prisvärd 
sushi ligger denna sushikedja högt
upp på listan. För bara några hundra-
lappar äter du förvånansvärd högkva-
litativ sushi på flera platser i centrala 
Tokyo. Prova deras Norway Roll eller 
California Roll om du är osäker på 
menyn. Räkna med en rejäl kö redan 
innan restaurangen öppnat. Ginza 
eller Shibuya

10 12

MEIJI JINGU Ta en paus från shop-
pingen och besök denna vackra helge-
dom tillägnad kejsare Meiji och kej-
sarinnan Shoken. Intill Meiij Jingu 
ligger Yoyogiparken, en av stadens 
mest besökta parker, känd för sina 
hängiva rockabillies som dansar i 
parken under helgerna. Meiji Jingu, 
Harajuku station

ROBOTRESTAURANGEN För knas, 
galenskap och fullt pådrag, välkom-
men till en av de märkligaste shower-
na på planeten jorden. Traditionella 
japanska inslag blandas med drakar, 
sagofigurer, clowner, dansare och 
neonindränkta robotar i ett galet 
tempo. Robot Restaurant, Shinjuku

PARK HYATT NEW YORK BAR Få per-
spektiv på tillvaron med välblandade 
drinkar på 52:a våningen till tonerna 
från ett dämpat piano. Det var här film-
en Lost in Translation med Bill Murray 
spelades in. Se Tokyo breda ut sig fram-
för dina ögon, i en vy där staden till syn-
es aldrig tar slut. Park Hyatt, Shinjuku

SHIBUYA CROSSING  Tokyos mest 
kända korsning är en klassisk start-
punkt för en magisk festkväll på stan. 
Shibuya är intensivt, hysteriskt och 
beroendeframkallande. Signalen slår 
om till grönt och tusentals människor 
väller fram mot dig samtidigt som 
neonskyltarna glittrar och musiken 
skränar. Välkommen till Tokyo! 
Shibuya Station

HARAJUKU  Tokyos Mecka för tonårs-
mode och catwalk för stadens exhibiti-
onister. Runt huvudgatan Omote Sando 
botaniserar man i det senaste inom street-
fashion, både nytt och vintage. Klassiska 
märken som A Bathing Ape och Neigh-
borhood har butiker här. Cat Street och 
den smått hysteriska Takeshita Dori-
gatan får inte missas. Harajuku station



Gozo & Comino.
More than we could ever tell.
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Storleken har ingen betydelse, sägs det. Men läget.  
Maltas läge mitt i Medelhavet har definitivt en stor  
betydelse. Här har erövrare och handelsmän satt  
sina spår på allt från maten och arkitekturen till  
språket och kulturen. 

MALTA
– EN SMÄLTDEGEL MITT I  MEDELHAVET
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 
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Influenser från norr, söder, öster 
och väster genomsyrar det mesta 
på Malta. Det tydligaste exemplet 
är språket. När du träffar på 

lokalbefolkningen kan du hälsas av  
ett ”bonġu”, en variant av franskans 
”bonjour”, eller ett arabiskt klingande 
merħba, för att i nästa stund tackas 
med det italienska lånet ”grazzi”.  
Men om du har svårt att hänga med  
i maltesiskan går det lika bra med 
engelska, som är Maltas andra 
officiella språk.

D E  E N G E L S K A  I N F L U E N S E R N A  har 
sin naturliga förklaring. Malta var 
nämligen en brittisk koloni i över 
150 år, långt in på 1900-talet. Det 
märks fortfarande, inte bara på 
språket utan även på de klassiska 
röda telefonkioskerna och förstås – 
vänstertrafiken. Engelsmännen står 
också för lejonparten av turismen.

T R O T S  D E N  L I L L A  Y T A N  – här ryms  
400 000 invånare på en yta mot- 
svarande en fjärdedel av Öland – så 
finns här massor att göra. Historiska 
sevärdheter är det gott om, och är du 
det minsta intresserad så finns det 
åtminstone två ställen du inte bör 
missa: Mdina och Valletta. Mdina, 
även känd som ”den tysta staden”, 
är 4000 år gammal,  och var tidigare 
öns huvudstad. Att kliva in i denna 
muromgärdade stad är som att resa 
bakåt i tiden, där du bjuds på en 
fascinerande blandning av medeltida 
och barock arkitektur.

V A L L E T T A  Ä R  E N  A V  V Ä R L D E N S  minsta 
huvudstäder, men det den saknar 
i storlek tar den igen i charm. 
Staden, som för övrigt blir europeisk 
kulturhuvudstad 2018, är uppbyggd 
som ett rutnät av trånga gator, 
uppdelade på mitten av den livliga 
huvudgatan Republic Street. Små 
mysiga butiker och caféer blandas 

med historiska platser i praktiskt taget 
varje gathörn. Mäktigast av alla är St 
John-katedralen som räknas som en av 
världens mest praktfulla barockkyrkor. 
Eftersom Malta har en kyrka för varje 
dag på året är det svårt att hinna se dem 
alla, men denna får inte missas.

M E N  D E T  S O M  L O C K A R  allra mest är det 
sköna klimatet och det vackra, klarblå 
vattnet. Till Malta kommer sommaren 
tidigt på året, och den stannar länge.  
I oktober är det fortfarande varmt och 
skönt och det går alldeles utmärkt att 
bada i havet. Gillar du sandstränder så 
är det Mellieha som gäller. Här finns 
öns längsta sandstrand och ett bra 
hotellutbud, inte minst om du reser 
med barn. Övriga resmål domineras 
av klippor, ofta med anlagda badstegar 
så att man lättare kommer i och ur 
vattnet. Som St Paul’s Bay till exempel, 
en populär turistort med en vacker 
strandpromenad och ett stort utbud 
av restauranger och barer. Bor du i 
området vid St Julian’s och Sliema 
finns det inte direkt några stränder att 
tala om, men i gengäld finns här öns 

livligaste nattliv. Är du bara ute efter 
lugn, ro och vackra vyer ska du dock  
ta dig till grannön Gozo. 

M E N  O A V S E T T  V A R  D U  V Ä L J E R  att bo så 
är det lätt att ta sig runt på ön, inte 
minst tack vare lokalbussarna som är 
både billiga och pålitliga. Pålitlig är 
även solen, då Malta kan stoltsera med 
över 300 soldagar per år. Malta är helt 
enkelt en perfekt blandning av sol, bad 
och stad.

I



 VINGS VÄRLD # 1:2018 | 57

. . . D E N  K O N S T I N T E S S E R A D E 

I den magnifika St John-katedralen i 

Valletta kan man beskåda Caravaggios 

största signerade målning. Konstverket 

heter ”Johannes Döparens halshuggning” 

och mäter hela 4x5 meter.

… D E N  F I L M I N T R E S S E R A D E 

Tyvärr rasade nyligen klippformationen 

Azure Window, känd inspelningsplats 

från Game of Thrones. Men det finns 

många andra inspelningsplatser att 

besöka för den filmintresserade. Delar 

av såväl Troja som Gladiator spelades 

in här, och dessutom kan man besöka 

Popeye Village som består av kulisserna 

från filmen Karl Alfred.

… D E N  B A D S U G N A

Är du ute efter sandstränder är det 

egentligen bara två ställen som gäller: 

Mellieha-området på Malta samt Ram-

bla Bay på Gozo. Föredrar du däremot 

klippstränder finns det mer att välja på. 

De många klipporna har även gjort Malta 

till en populär dykdestination. Vattnet är 

kristallklart och grottdykning är populärt 

(till exempel vid ovan nämnda Azure 

Window).

… D E N  S H O P P I N G S U G N A

Till Malta åker man kanske inte främst för 

att shoppa, men visst finns det shopping-

möjligheter även här, och priserna är 

förhållandevis låga. Bästa utbudet hittar 

du på Republic Street och Merchant 

Street i Valletta, samt i Sliema.

… D E N  N Ö J E S L Y S T N A

Är du ute efter att partaja finns det 

gott om möjligheter, och framför allt i 

området runt St Julian’s och Sliema. Här 

finns massor av barer, restauranger och 

diskotek och det mest hektiska nattlivet 

är koncentrerat till Paceville i St Julian’s.

L Ä S  M E R  P Å :  

Ving.se/malta

Malta för...
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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. 



 VINGS VÄRLD # 1:2018 | 59

LOLLO & BERNIE-
NYHETER
Alla fans av Lollo & Bernie (och de är många)
kan glädjas åt att vi snart lanserar nya prylar 
i Lollo & Bernies webbshop. Framåt april kan 
ni bland annat se fram emot nyheter som 
Lollo & Bernie-yatzy, badponchos och en ny 
uppsättning kläder till gosedjuren. Dessutom 
lanserar vi en ny Lollo & Bernie-show på våra 
Sunwing i sommar. Showen heter ”Games 
on the beach” och har ett sporttema. 

AKTUELLT HOS VING

På Sunwing utvecklar vi Royal-
konceptet genom att dela upp 
sviterna i olika typer. På så sätt 
blir det lättare att hitta precis 
det rum man vill ha. De nya 
sviterna är:

• Royal Family Suite 
 (“vanlig” royal-svit)

• Royal Lounge Suite 
 (med större utelounge)

• Royal Rooftop Suite 
 (med takterrass)

• Royal Pool Suite 
 (med poolaccess)

Discofantasterna i gruppen 
Alcazar – Tess, Lina och Andreas 
– har alla jobbat på Sunwing en 
gång i tiden. Nu har de hjälpt 
oss att skapa en discoshow med 
sina favoriter från disco-eran 
samt en rungande final med 
sina egna discolåtar. Showen 
kommer att framföras på 
Sunwing-hotellen i sommar. 
Räkna med sväng!

Sumo är en mobil semester-
bank från Thomas Cook Money. 
Sumo-appen är skapad för att 
göra dina resor extra bekvä-
ma genom att erbjuda valuta 
till semestern utan krångel. 
Med appen kan du bl.a. spara 
ihop semesterbudgeten, få 
ett avgiftsfritt kort från Master-
card och göra avgiftsfria banko-
matuttag på 
semestern. Läs mer 
på Ving.se/sumo.

BLAME IT ON 
THE DISCO 
BY ALCAZAR 

SUMO

Nya prylar med Lollo & Bernie, lyxiga rum på Sunprime och disco à la Alcazar. 
Här är några av alla nyheter i Vings värld den kommande tiden. 

I sommar börjar vi lansera nya 
rumstyper på våra vuxenhotell 
Sunprime. De nya, uppgrade-
rade rummen kallas för ”Prime 
Lounges” och finns i fyra olika 
varianter:

• Prime Lounge Suite 
 (med större terrass/balkong) 

• Prime Pool Suite 
 (med poolaccess) 

• Prime Rooftop Suite 
 (med takterrass)   

• Prime Villa Suite 
 (privat villa med pool, 
 kommer sommaren 2019) 

NYA RUM PÅ 
SUNPRIME

NYA RUM PÅ 
SUNWING

PAXA FAVORIT-
RUMMET
Hur vill du bo på semestern? I ett rum 
så nära poolen som möjligt? Eller kanske 
lite avsides, för maximal lugn och ro? 
Du kanske har varit på hotellet förut och 
vet exakt vilket rumsnummer du vill bo i? 
Inga problem! Nu har du möjlighet att 
förboka ditt favoritrum på utvalda hotell. 
Läs mer på Ving.se/boka-ditt-rumsnummer

FOTO: MATS BÄCKER

 



60 | VINGS VÄRLD #1:2018

A L L T  D U  V E L A T  V E T A  O M 

KRYSSNINGAR

Tycker du att en kryssning känns lockande, men 
är rädd för att det är för dyrt? Är du orolig för köer ombord? 
Och hur stela klädkoder är det egentligen på en kryssning? 

Vings värld har frågat experterna.

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  &  I S T O C K
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JAG BLIR LÄTT SJÖSJUK NÄR 

DET GUNGAR. KAN JAG ÅKA PÅ 

KRYSSNING DÅ?

– RCCL har sin egen meteorolog 
som håller koll på vädret, och 
resplanen justeras om det finns 
behov av att undvika dåligt väder. 
Vädret i sig kan man förstås inte 
göra så mycket åt, men fartyget 
kan man ju styra undan. Dagens 
kryssningsfartyg har också krafti-
ga stabilisatorer, så det ska mycket 
till innan du märker någon sjögång 
ombord, förklarar Stebekk.

MÅSTE MAN HA PÅ SIG KLÄNNING 

OCH SMOKING OMBORD?

– Det här är en av de klassiska för-
domarna som lever kvar från förr, 
säger Hellerud. Förr i tiden var det 
ganska stränga klädkoder ombord, 
men idag bestämmer du själv hur 
mycket du vill klä upp dig. Du kan 
gå i vanliga fritidskläder hela da-
gen om du vill det. Det är inte alla 
som vill klä upp sig till middag, och 
det är absolut inget som hindrar 
från att åka på en kryssning. Alla 
fartyg har en bufférestaurang med 
en mer avslappnad atmosfär. I de 
andra restaurangerna rekommen-
deras lite finare kläder på kvälls-
tid, men det finns inget slipstvång, 
säger Stebekk.
 
MÅSTE MAN SITTA MED OKÄNDA 

MÄNNISKOR OCH ALLTID ÄTA PÅ 

SAMMA KLOCKSLAG?

– Du väljer själv om du vill äta 
samma tid varje kväll eller inte. På 
Royal Caribbeans fartyg finns fas-
ta sittningar två gånger per kväll, 
men du kan också välja upplägget 

My Time Dining och styra det 
helt själv, förklarar Stebekk.

När det gäller bordsgrannar så blir 
du på förhand tilldelad ett bord i 
restaurangen, men det är bara ett 
förslag från besättningens sida. 
Det finns bord med allt från två till 
åtta platser, och det helt okej att 
be om ett eget bord om du föredrar 
det – eller att byta bord om du inte 
är nöjd. En fördel med fasta bord 
är att du har samma servitörer var-
je kväll, och de lär känna dig och 
vet vad du tycker om. Det gör att 
de kan ge dig ännu bättre service 
än annars, tipsar Hellerud.

KAN FARTYGET SJUNKA?

– Det finns förstås inga fartyg som 
är garanterat osänkbara, men med 
dagens konstruktioner och bygg-
metoder, tillsammans med navi-
gationssystem och omfattande 
säkerhetsrutiner är det lyckligtvis 
mycket sällsynt att det händer nå-
got dylikt. Det genomförs alltid en 
obligatorisk säkerhetsgenomgång 
för alla passagerare och anställda 
innan fartyget kastar loss. Dessut-
om har alla fartyg säkerhetsteam 
och medicinsk personal ombord 
och de är tillgängliga 24 timmar 
om dygnet, säger Stebekk.

BLIR DET INTE LÅNGA KÖER 

OMBORD MED SÅ MÅNGA 

PASSAGERARE?

– Faktum är att det sällan blir kö, 
trots att så många befinner sig 
på fartyget samtidigt. Det finns 
många restauranger ombord, så 
även om många äter på samma 
gång blir det en bra spridning. 
Bufférestaurangen är den mest 
populära, särskilt vid frukost och 
lunch, och då kan det vara lite 
kö ibland. Ett bra tips är att välja 
frukost eller lunch med fri bords-
placering i huvudrestaurangen 
– där är det aldrig kö vid den
tiden, säger Stebekk.

N yligen genomförde Ving en under-
sökning där mer än 12 000 personer 
fick dela med sig av sina åsikter om 
kryssningar. Resultaten avslöjade 

att det fortfarande råder en stor osäkerhet 
kring hur det egentligen är att vara på kryss-
ning, och inte minst – att många missar det 
som skulle kunna vara drömsemestern, på 
grund av gamla fördomar.

– Det verkar som att många människor har en 
felaktig bild av kryssningar. Många tror att det 
är dyrt och krångligt att boka, att det är trångt 
eller att det inte passar för familjer med små 
barn. Många av dessa uppfattningar kommer 
från hur det var förr i tiden, men en kryssning 
idag är långt ifrån vad det var för 20 år sedan, 
säger Siri Røhr-Staff på Ving.

I Vings undersökning säger 8 av 10 att de aldrig 
varit på kryssning, och bland dessa säger över 
40 procent att de associerar denna typ av 
semester med ordet "dyrt".

– Det är intressant att se hur denna uppfatt-
ning helt förändras bland dem som tidigare 
varit på kryssning. Antalet personer som 
anser att kryssningar är dyra är mer än halve-
rat i denna grupp. Här är det i stället ordet "be-
kvämt" som man förknippar med kryssningar, 
säger Røhr-Staff.

Hon understryker att kryssningar passar för 
de flesta, och för att få en ordentlig introduk-
tion till kryssningsvärlden kontaktade vi Ellen 
Stebekk, marknadschef för Royal Caribbean 
Cruise Line samt Lisa Hellerud, Vings kryss-
ningsexpert, för att få svar på alla frågor som 
många går och funderar på.

”Dagens kryssningsfartyg har kraftiga 
stabilisatorer, så det ska mycket till innan 
du märker någon sjögång ombord.”
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Hellerud har varit på kryssning tio 
gånger men har sällan upplevt köer. 
Undantaget är den första dagen 
ombord när alla utforskar samma 
platser, och vid de tillfällen då farty-
get inte kan lägga till vid kajen utan 
måste använda mindre båtar för alla 
passagerare som vill gå i land. Då kan 
det bli lite kö och en del väntan, men 
om du inte har bråttom är det bara att 
vänta en liten stund tills den värsta 
ruschen har lagt sig. Det kan också 
vara lite kö till de mest populära ak-
tiviteterna ombord, som zipline och 
vattenrutschbanan.

HUR DYRT ÄR DET ATT RESA 

PÅ KRYSSNING?

Med tanke på vad som ingår när man 
t.ex. reser runt i Karibien med en 
läcker hytt, restauranger i överflöd 
och massor av spännande aktiviteter 
så är en kryssning extremt prisvärd. 
Man kan säga att det kostar i snitt 
1 000 kronor per person och dygn 
ombord, och då är helpension inklu-
derat. Det är mycket billigare än att 
bo på hotell av samma standard. Om 
du är på jakt efter de lägsta priserna 
bör du sikta på en vår- eller höst-
kryssning. Då kan du få flygbiljetter, 
en hotellövernattning och en vecka 
ombord, inklusive helpension och 
dryckespaket, för 8 000 och uppåt.

VAD INGÅR EGENTLIGEN I HEL-

PENSIONEN OMBORD?

– Du kan äta gratis dygnet runt. Fru-
kost, lunch och middag i bufférestau-
rangen och huvudrestaurangen med 
à la carte-meny ingår i helpensionen, 
förklarar Stebekk.

Varje dag får du ett dagsprogram 
levererat till hytten, där du hittar 
information om aktuella tider och 
platser. Specialrestaurangerna ingår 
inte i helpensionen. På dessa betalar 

du en kuvertavgift på 15–40 USD per 
person och då kan du äta så mycket 
du vill. Dessa kan rekommenderas 
om du vill ha ett särskilt tema, som 
italienskt, asiatiskt eller något lite ex-
tra. De minsta fartygen har i regel 2–3 
specialrestauranger, och de största 
har 7–8 alternativ.

VAD ÄR ETT DRYCKESPAKET 

OCH HUR FUNGERAR DET?

– Om du har ett dryckespaket kan du 
i princip dricka så mycket du vill på 
alla serveringsställen, men det finns 
olika dryckespaket att välja mellan, 
förklarar Hellerud.

På Royal Caribbeans fartyg kostar 
ett dryckespaket med obegränsad 
tillgång till öl, vin, spritdrycker, spe-
cialbryggt kaffe och juice cirka 500 
kronor per dag. Du kan också välja 
billigare dryckespaket utan alkohol 
med obegränsad tillgång till kaffe, te, 
juice och läsk eller paket med bara 
läsk.

– Det lönar sig nästan alltid att ha ett 
dryckespaket, för priset motsvarar 
3–4 enheter per dag. Köper du dryck-
er utan dryckespaket, kostar det från 
7 USD för en öl eller ett glas vin, 2 
USD för en flaska vatten och 3 USD 
för kaffe och läsk. Dryckespaket kan 
köpas innan avresa, eller ombord, 
tipsar Hellerud.

ÄR DET TRYGGT ATT HA MED 

SMÅBARN OMBORD?

– Det är inte farligt att ta med barn 
på en kryssning. Badvakter vaktar 
pooldäcket hela dagen, och relingarna 
är så höga att det ska mycket till för 
att någon ska klara av att klättra över, 
förklarar Stebekk.

HUR DYRT ÄR ROOMSERVICE?

– Inte dyrt alls! Frukost serveras på 

begäran mellan 07:00 och 10:00 
och kontinental frukost är gratis. 
Roomservice är tillgängligt 24 
timmar om dygnet och du betalar 
bara en serviceavgift på 8 USD 
per beställning, säger Stebekk. 

– Och då kan du beställa så 
mycket du vill från menyn, 
tillägger Hellerud.

VAD INGÅR EGENTLIGEN I PRISET? 

MÅSTE JAG DRICKSA OMBORD?

– Förutom måltiderna i buffé- och 
huvudrestaurangen är nästan alla 
aktiviteter ombord helt gratis. På 
de största fartygen finns det massor 
av aktiviteter, som surfsimulatorer, 
karuseller, klätterväggar, basketpla-
ner, vattenrutschbanor, skridskoba-
nor och löpbanor. Dessutom är det 
olika shower varje kväll, och flera 
av dessa kan vara kända Broadway-
föreställningar som Mamma Mia, 
Cats, Grease, Saturday Night Fever 
och We Will Rock You, förklarar 
Stebekk. 

Alla skatter och avgifter ingår också, 
samt även dricks när du bokar en 
kryssning med Royal Caribbean via 
Ving. Om du vill lägga till något extra 
kan du självklart göra det, men det 
förväntas inte.

VAD BETYDER DET NÄR 

RESEARRANGÖRER PRATAR 

OM FICKPENGAR OMBORD?

– Innan du går ombord får du ett kort 
som du använder som rumsnyckel 
och id-kort, samt för betalning i farty-
gets olika butiker och restauranger. 
Fickpengar eller så kallad On Board 
Credit är ett belopp som sätts in på 
ditt konto för användning ombord. 
Du kan använda pengarna till utflyk-
ter, specialrestauranger eller dryck-
espaket, tipsar Hellerud.
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Tips för en 
      perfekt kryssning:
P R I S E R N A  är som lägst under 
våren och hösten. Då kan du få 
flygbiljetter, en hotellövernatt-
ning och en vecka ombord, inklu-
sive helpension och dryckespa-
ket, för 8 000:- och uppåt.

I  K A R I B I E N  är det ingen större 
skillnad mellan hög- och lågsä-
song prismässigt, men eftersom 
de flesta passagerare i regel är 
amerikaner, stiger priserna runt 
amerikanska lovperioder och 
helgdagar.

S Ä T T  D I G  I N  I  V A D  S O M  I N G Å R 
i ditt kryssningspaket, för att 
undvika obehagliga överrask-
ningar som att tvingas betala 
extra för flygbiljetter. Hos Ving 
ingår alltid flygbiljetter, boende, 
kryssning och helpension i priset.

A L L A  R E D E R I E R  E R B J U D E R 
dryckespaket i olika prisklasser, 
men om du vill ha obegränsad 
tillgång till allt, inklusive alkohol, 
får du räkna med att betala 
flera tusen kronor. Som regel 
får du inte ta med egen alkohol 
ombord. Om du åker på en 
kryssning i Karibien kan det löna 
sig att köpa ett dryckespaket i 
förväg, för på dessa turer är du 
mycket ombord. I Medelhavet 
spenderar du mer tid på land, 
och då är det inte säkert att ett 
dryckespaket lönar sig.

N Ä R  D E T  G Ä L L E R  V A L  A V 
F A R T Y G  finns det en tumregel. 
Ju större fartygen är, desto lägre 
är medelåldern, och ju kortare 
kryssningar, desto lägre med-
elålder. Så när det handlar om 

en lång kryssning med ett litet 
fartyg, kan du förvänta dig en 
relativt hög medelålder.

P Å  V I N G . S E  hittar du en av de 
bästa sökmotorerna och ett 
mycket enkelt sätt att boka en 
kryssning. Du kan välja att söka 
kryssningar baserat på pris eller 
utifrån exempelvis restid. Du 
väljer själv vad som är viktigast 
för dig.

A T T  S K R Ä D D A R S Y  kryssningar 
med extra övernattningar och 
speciella aktiviteter är ofta så 
pass avancerat att det inte går 
att göra själv på researrangörer-
nas webbsidor, men det betyder 
inte att det inte går att ordna. 
Kontakta din researrangör direkt 
om du inte hittar det du söker.

V I N G  E R B J U D E R  alltid flyglös-
ningar som passar till kryssning-
en, och paketen inkluderar alltid 
en övernattning i staden som 
kryssningen utgår ifrån – före av-
gång. Det innebär att du aldrig 
riskerar att boka ett flygplan som 
inte är i framme i tid till fartygets 
avgång. Om planet blir försenat 
längs vägen ordnar Ving med 
nya flygbiljetter och gör allt de 
kan för att få dig ombord på 
kryssningsfartyget så snart som 
möjligt.

L Ä S  M E R  P Å : 
Ving.se/kryssningar
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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

Träning
FÖR ALLA SMAKER

Om du gillar att träna på semestern  
så har du alla möjligheter när du reser med Ving. 

Förutom renodlade träningsresor har vi gratis 
gym och SATS-klasser på alla våra Sunwing, 

Sunprime och Ocean Beach Club.  
Här är ett axplock av vårt utbud.



 VINGS VÄRLD # 1:2018 | 65

På alla Sunprime Hotels, Sunwing 
Family Resorts och Ocean Beach 
Clubs finns gym där du kan träna på 
egen hand, alldeles gratis. På vissa 
av våra resorts erbjuder vi också 
Fitness Together, där föräldrar och 
ungdomar som fyllt 11 kan träna 
tillsammans i gymmet och på utvalda 
gruppträningsklasser. Personalen på 
plats börjar med en genomgång och 
sedan är det bara att köra!

GYMMA  
TILLSAMMANS

Enligt Vings kundundersökning 
”Resepanelen” tränar 71 % av gäs-
terna hellre utomhus än inne på 
gymmet. Därför har vi byggt utegym 
på Sun prime Miramare Beach och 
Sunwing Kallithea Beach på Rhodos 
samt Sunwing Sandy Bay Beach på 
Cypern. Prova själv nästa gång du 
har vägarna förbi!

DET ÄR INNE  
ATT TRÄNA – UTE

Det finns ingen övre åldersgräns  
för att träna, det gäller bara att 
hitta lagom nivå. Hos oss hittar du 
tränings resor för alla åldrar, till 
exempel Träningsresa 55+ till  
Gran Canaria och Aktiv Senior-
träningsresa till Teneriffa. 

TRÄNING FÖR  
ALLA ÅLDRAR
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3 FRÅGOR TILL

EVELINA, PERSONLIG TRÄNARE

Evelina Bergevi från Helsingborg jobbar som  
personlig tränare och fitnessinstruktör på Ving.  
I somras jobbade hon på Cypern, och nu i vinter  

heter hennes arbetsplats Ocean Beach Club 
på Gran Canaria. När hon inte håller i grupp-

träningsklasser tränar hon hotellets gäster  
i gymmet, eller står i spareceptionen.

VAD ÄR DET BÄSTA MED DITT JOBB?

– Det bästa med mitt jobb är att få inspirera våra gäster till att 
träna för att må bra. Det är många som har tappat motivationen 
hemma och mitt mål är att gästerna ska få tillbaka träningsgnistan. 
Jag vill göra träningen till ett glädje-moment snarare än ett mås-
te-moment, så att de vill fortsätta träna igen på hemmaplan.

VILKEN ÄR SKILLNADEN MELLAN ATT TRÄNA  
HEMMA OCH PÅ RESMÅLET?
– Den största skillnaden mellan att träna i Sverige och på semes-
tern är tiden. På semestern har du tid att träna. De som har svårt 
att få till ett träningspass i veckan hemma kan lätt träna två pass 
om  dagen på semestern.
 
DITT BÄSTA TIPS TILL DEN SOM VILL KOMMA  
IGÅNG MED TRÄNINGEN PÅ SEMESTERN?
– Våga testa! Prova så många olika gruppträningsklasser som 
möjligt, kombinerat med en timmes styrketräning i gymmet med 
en personlig tränare för att hitta det du tycker är roligt och som 
passar in i din vardag hemma.

Att kunna simma är en livsviktig 
kunskap som både föräldrar och barn 
har stor glädje av under hela livet. 
På semestern är bad och vattenlek 
ett självklart inslag, därför erbjud-
er vi även simskola på flera av våra 
Sunwing Family Resorts. Simskolan 
på Sunwing finns såväl för nybörjare 
som för ungdomar och vuxna som vill 
lära sig crawla. På vissa hotell finns 
även möjlighet att boka en privat 
simtränare.

SIMSKOLA PÅ SUNWING

Om du gillar att löpträna ska du för-
stås inte ta en paus bara för att du har 
semester. Vings barnvänliga Sunwing 
Family Resorts och vuxen hotell 
Sunprime Hotels är perfekta utgångs-
punkter för en stenhård löprunda eller 
skonsam joggingtur. Vi på Ving har 
kartlagt våra favoritrundor och gjort 
dem nedladdningsbara till RunKeeper 
och MapMyRun. De kan även laddas 
ned till andra appar som kan importe-
ra GPX-filer. 

REKOMMENDERADE LÖP-
RUNDOR

L Ä S  M E R  P Å :  Ving.se/traningsresor
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I BELGIEN
T E X T :  S E B A S T I A N  R Y D E   F O T O :  S E B A S T I A N  R Y D E  &  I S T O C K

FARTFYLLD 
WEEKEND

Nämn ordet ”Spa” och de flesta får  
associationer till varma bad, mas-
sage, hudvårds behandlingar och 
avkoppling. Men för vissa betyder 
Spa någonting helt annat...

… Nämligen Spa-Francorchamps, en 
av de mest klassiska racingbanorna i 
Formel 1-sammanhang. Banan, be-
lägen vid den belgiska kurorten som 
gett namn för just spainrättningar, 
har varit värd för Belgiens Grand Prix 
över 50 gånger sedan det första hölls 
här 1925. Michael Schumacher, Ayrton 
Senna och Kimi Räikkönen är bara 
några av namnen som stått överst på 
prispallen. Spa-Francorchamps har 
bjudt på många minnesvärda race 
genom åren och banans utmanande 

sträckning är högt aktad av både förare 
och fans. Redan under bussturen från 
Bryssel märks det att det ligger en viss 
förväntan i luften – vad kommer vi att 
få uppleva just denna söndag på Spa?

F O R M E L  1  B R U K A R  O F T A  skämtsamt 
kallas för ”Formel 1-cirkusen”. Stallen 
med förare, personal, bilar och (tonvis 
med) reservdelar bjuder på en helgs 
underhållning, innan allt packas ihop 
och åker vidare till nästa tävling. De 
flesta fansen väljer att besöka kval 
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(lördag) och lopp (söndag), men för 
egen del räcker det med söndagens 
race. För en Formel 1-söndag är mer 
än bara ett lopp, det är en heldags-
aktivitet. Loppen går vanligtvis av 
stapeln klockan 14.00 och fram till dess 
pågår det hela tiden någonting innan 
bilarna ställer upp sig vid start- och 
mållinjen. På schemat denna söndag 
är det utöver Formel 1 bland annat ett 
Formel 2-race, en deltävling i Porsche 
Supercup och ett paradvarv där förarna 
presenteras.

D E T  F Ö R S T A  S O M  S L Å R  M I G  när vi kliver 
av bussen och promenerar ned mot 
entrégrindarna vid start- och målrakan 
är hur vackert belägen Spa-Francor-
champs är. Det kuperade landskapet, 
omgivet av tät skog och kringliggande 
pittoreska belgiska byar, ger en vy över 
banan värd ett vykort. Det är lätt hänt 
att bara ta in omgivningarna och glöm-
ma bort att här strax ska susa förbi 
F1-bilar i över 300 kilometer i timmen.

M E D  E T T  D Å N  F R Å N  D E P Å N  provstartar 
Renault-stallet sina bilar, och hela 
atmosfären förändras på en sekund. 
Doft av granskog och ljud av fågelkvit-
ter byts ut mot vrålande motorer och 
doft av bränt gummi. För motorsport- 
frälsta är det svårt att inte dra på 
smilbanden. Nyfikna blickar från 
läktarplats riktas nu mot depån där det 
råder febril aktivitet inför racestart, 
och runt mig hör jag hur det spekuleras 
hejvilt om allt från vem som kommer 
att vinna dagens lopp, till vilka kändi-
sar som är på plats: ”Hamilton har ju 
pole position, men man kan aldrig 
räkna bort Räikkönen.”, ”Jag tror det 
där var Niki Lauda som gick förbi!”,  
”Är det där Matt Damon som står uppe 
på VIP-läktaren?”. F1-fansen är minst 
sagt passionerade och när närmare 100 
000 av dem har samlats för att uppleva 
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sin favoritsport live, är det svårt att 
inte ryckas med av den förväntans-
fulla stämningen.

O M  M A N  M O T  F Ö R M O D A N  skulle känna 
sig rastlös under de minuter när det 
inte är action på banan, är det bara att 
prata med någon av de många inbitna 
fansen. När jag står i kö för att köpa 
lunch en timme innan start, frågar jag 
personen bredvid mig vad han tror om 
den svenske föraren Marcus Ericssons 
chanser för dagen. Därefter får jag 
under 20 minuter berättat för mig inte 
bara om hur det kommer gå för Erics-
son, utan också hur det kommer gå för 
samtliga förare, vilka däckval som är 
optimala för Spa-banans blandning 
av snabba och långsamma kurvor, och 
var de bästa omkörningschanserna 
finns. Som sagt, de är ett passionerat 
släkte, Formel 1-fansen.

J A G  T A C K A R  F Ö R  L E K T I O N E N  och beger 
mig till läktaren för att leta upp min 
sittplats inför starten. Vilka platser 
ger mest F1 för pengarna? Här tvista 
de lärde. Vissa föredrar bekvämlig-
heten med numrerade platser på  
någon av läktarna, medan vissa före-
drar så kallad ”General Admission” 
där man själv får hitta sin plats på  
utvalda områden (medhavd tältstol 
eller sitt underlag rekommenderas).

S Å  B Ö R J A R  K L O C K A N  Ä N T L I G E N  närma 
sig 14.00 och bilarna ställer upp sig 
på start- och målrakan. Trots att vi 
har sittplats står alla på hela motor-
stadion upp nu. De fem röda lamporna 
ovanför mållinjen som signalerar start 
tänds, motorerna varvas upp,  och när 
lamporna släcks bara någon sekund 
senare accelererar världens 20 snab-
baste racingbilar iväg till en ljudmatta 
som får håret på mina underarmar att 

VingS 
Formel 1-resor
F O R M E L  1 - L O P P : 
• Spanish Grand prix
• Monaco Grand prix
• Austrian Grand prix
• German Grand prix
• British Grand prix
• Hungarian Grand prix
• Belgian Grand prix
• Italian Grand prix
• Singapore Grand prix 
• Abu Dhabi Grand prix

D E T T A  I N G Å R : 
• Flyg tur och retur
• Hotell 3 nätter  

(minst 3-stjärnigt)
• Transfer till och från banan
• Biljetter till kval och lopp
• Guide från Thomas Cook  

Sports (engelskspråkig)

L Ä S  M E R  P Å :  
Ving.se/formel-1-resor

resa sig. Samtliga förare tar sig förbi 
den första tvära kurvan efter starten 
utan kollision. Bilarna gasar upp till 
300 kilometer i timmen in i de myt-
omspunna kurvorna Eau Rouge och 
Raidillon, vidare till Kemmel-rakan 
och ytterligare 13 kurvor innan de 
passerar mållinjen och för det första 
varvet av 44 runt den sju kilometer 
långa banan. På en tid av en minut och 
46 sekunder, i en snitthastighet på 
strax över 230 kilometer i timmen. Det 
vinande ljudet när bilarna kör förbi, 
i kombination med stämningen från 
publiken, gör att Formel 1 blir en helt 
annan upplevelse live jämfört med TV.

E F T E R S O M  M A N  F R Å N  S I T T P L A T S  inte kan 
se hela banan, följer man även loppet 
via någon av de många storbildsskär-
marna runtom läktarna. Förutom 
själva racet är det spektakulärt att få 
se ett depåstopp i verkligheten. Däck-
bytena går på ungefär 3 sekunder, och 
samspelet mellan teamet och förarna 
är lika imponerande att bevittna varje 
gång en bil kommer in. ”Det här borde 
min bilmekaniker hemma se på och ta 
efter”,  konstaterar mitt resesällskap 
med ett skratt. Efter nära en och en 
halvtimmes intensiv racing kör Mer-
cedes-föraren Lewis Hamilton över 
mållinjen som segrare, tätt följt av 
Ferraris Sebastian Vettel och Daniel 
Ricciardo från Red Bull-stallet. När 
sista bilen passerat hör det till tradi-
tionen att publiken får ta sig ner från 
läktarplats och ut på banan för den 
efterföljande prisutdelningen. Även 
jag tar tillfället i akt att få ta några steg 
på Spas legendariska asfalt, innan det 
är dags att bege sig tillbaka till bussen 
och återfärd till Bryssel. Jag konsta-
terar snabbt att jag kan tänka mig att 
besöka den här cirkusen fler gånger.



Ta det lite Aruba!



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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Varje lördag under 2017 lottade 
Postkodlotteriet ut Vingvinsten, där 
samtliga lottköpare i tre postkoder 
vann presentkort hos Ving. Men i 
juni 2017 hände något speciellt. Då 
fick nämligen 145 lyckliga vinnare 
”Vingvinsten Special”. I stället för 
ett presentkort var vinsten denna 
gång en skräddarsydd resa till 
Mallorca med två specialchartrade 
plan. Resan arrangerades av Ving 
Grupp & Konferens, enbart för 
Postkodlotteriets vinnare.

A L L A  V I N N A R E  F I C K  T A  M E D  sig fyra 
vänner till Sunwing Alcudia Beach, 
så totalt blev det 700 glada resenärer 
mellan 0 och 91 år. Förutom själva 
resan med helpension ingick även 
massor av aktiviteter som utflykter, 
träningspass och underhållning. 
Bland annat bjöd Postkodlotteriet 
sina resenärer på liveframträdanden 
med Lisa Nilsson och The Poodles, 

morgonträning på stranden med 
Rickard Sjöberg, allsång med Putte 
Nelsson och massor av annat skoj. 
Populärast bland utflykterna var 
shoppingturen till Puerto Pollensa, 
som lockade närmare 400 personer, 
fördelade på åtta bussar.

Ä V E N  O M  D U  I N T E  T I L L H Ö R D E  de lyckliga 
vinnarna denna gång kan du ta del av 
den sköna stämningen på Instagram, 
via hashtaggen #postkodresan. Och 
vem vet, nästa gång kanske det är din 
tur? Det ryktas nämligen om en ny 
resa nästa år… 

P E N G A R  T I L L  V Ä L G Ö R E N H E T 
Sedan starten 2005 har Post
kodlotteriet genererat totalt 
8,3 miljarder kronor som gått 
till 53 olika ideella organisa
tioner.

V I N G M I L J O N E N 
Varje fredag lottar Postkod
lotteriet ut Vingmiljonen, 
där samtliga lottköpare i en 
postkod delar på 1 miljon i 
resepresentkort från Ving. 

R E S E S K R A P E T  
I november 2017 lanserades 
Reseskrapet, en digital skrap
lott på postkodlotteriet.se. 
Varje lott kostar 10: och du kan 
vinna presentkort värda upp 
till 100.000:. 

En tisdag i mitten av oktober lyfte två full- 
satta Thomas Cook-plan samtidigt från  
Göteborg och Stockholm, med siktet in ställt 
på Mallorca. Inget ovanligt i sig – om det 
inte hade varit för att alla ombord hade  
vunnit sin resa i Postkodlotteriet.

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

700 VINNARE  
PÅ MALLORCA

#POSTKODRESAN

Visste du att...

Rickard Sjöberg, Sandra Dahlberg, Magdalena Graaf, 
Putte Nelsson, Christian "Kicken" Lundqvist
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Catarina König  vann ”Sveriges mästerkock” 2016.  
Hon jobbar nu som matinspiratör och receptskapare, 
och syns med jämna mellanrum i ”Nyhetsmorgon” 
på TV4. När Catarina reste till Gran Canaria för att 
hämta inspiration bad vi henne testa maten och boendet 
på Ocean Beach Club. Här är hennes rapport.

PERFEKT FÖR BARNFAMILJEN
Rummet var så himla fint och väldigt praktiskt, perfekt för 
barnfamiljen. Sovrum intill varandra, våningssäng för bar-
nen – vilket dom tyckte var spännande. Det allra bästa var 
såklart att det var ett rum med poolaccess!  

OCEAN BEACH CLUB PÅ GRAN CANARIA

IMPONERANDE FRUKOST
Jag är imponerad över vad hotellet hade att erbju-
da på frukostbuffén. Hemgjord granola, hälsosam 
chiapudding, nypressade smoothies, energibars, 
frukt och grönsaker.

CATARINA KÖNIG  
SVERIGES MÄSTERKOCK 2016

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

MÄSTERKOCKEN 
PÅ RESA
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BAD, BAD, BAD
Härliga dagar på O.B.C. i Playa del Cura blandade vi upp med bad 
vid vår egen swim out-pool, bad i havet samt bad i stora poolen.  
Barnen tyckte såklart om att ligga runt den stora poolen då ”baren” 
var nära och andra barn fanns att leka med kring poolen.

MASSOR AV GLASS
Min dotter Filippa tyckte såklart att det var 
fantastiskt att hon kunde gå och hämta en 
svalkande glass precis när hon ville. Jag kan 
lova att det blev ett par glassar om dagen.

EFTERMIDDAGAR PÅ STRANDEN
Eftermiddagarna spenderade vi gärna på 
stranden precis nedanför hotellet. Ett bra  
alternativ när man vill känna havets bris.

MISSA INTE
À la carten på hotellet 
var verkligen fantastisk!  
Jag åt en lax- och avok-
adotartar till förrätt som 
var bland det godaste 
jag ätit. Min man åt 
tempurafriterad kyckling 
med mangosallad och 
även han var lyrisk.

SISTA KVÄLLEN
Sista kvällen led mot sitt 
slut och köket ville samlas 
för att ta en gruppbild. Alla 
dessa härliga människor 
hade nu i en veckas tid 
tagit hand om oss på bästa 
tänkbara sätt. 

Min och min familjs upp- 
 levelse av Ocean Bech Club 
i Playa del Cura kunde inte 
bli bättre.
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HITTA RÄTT HOTELL

Vi på Ving har jobbat med att finslipa semester upplevelser i över 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
• All Inclusive/Inclusive  

mot tillägg
• Direkt transfer (ej Thailand och 

Turkiet) och Easy Travel
• Vingservice dygnet runt 
• Gratis värdefack
• Fria byten av pool och  

strandbadlakan

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 ledstjär-
na 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 och 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
• Gratis värdefack
• Fria byten av pool och  

strandbadlakan

C Y P E R N
Sunprime Ayia Napa Suites
Sunprime Protaras Beach

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 pooler, 
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.
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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 50 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 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,
Georgiopolis, Hersonis
sos, Ierapetra, Kalama
ki/Kato Stalos, Kato 
Daratso, Kolimbari, 
Makrigialos, Maleme, 
Platanias, Rethymnon
Lefkas: Nidri
Lesbos: Anaxos, Eftalou, 

Molivos, Petra, Plomari, 
Skala Kallonis
Olympiska rivieran: 
Paralia, Platamonas, 
Plaka
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, 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

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 Is
land, Sun Island, smartline 
Eriyadu, Vilamendhoo

M A L T A 
Gozo, Mellieha, 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, Tulum

M O N T E N EG R O
Budva, Becici, Petrovac

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

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: Benal
madena, Fuengirola, 
Malaga, Marbella, Nerja, 
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

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  
Beach, 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 Orleans, 
New York, San Diego, San 
Francisco, Washington

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, Hong
kong, Istanbul, Krakow, 
Köpenhamn, Lissabon, 
London, Madrid, Milano, 
München, New York, Nice, 
Porto, Paris/Disneyland 
Resort Paris, Palma stad, 
Prag, Reykjavik, Riga, 
Rom, Tallinn, Tel Aviv, 
Tokyo, 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, Storbrit
tanien, Spanien, Tyskland, 
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
Vinter 2017/2018: 
Gran Canaria
Sommar 2018: 
Mallorca, Rhodos
Vinter 2018/2019*: 
Gran Canaria

2 .  G Ö T E B O R G
Vinter 2017/2018: 
Dom. Rep. (Punta Cana), 
Fuerteventura, Gran 
Canaria, Kap Verde,  
Mexiko (Cancún),  
Teneriffa, Thailand 
(Phuket)
Sommar 2018:  
Almeria (Spanien), Bul
garien, Cypern, Turkiet 
(Antalya), Gran Canaria, 
Kroatien, Mallorca, 
Kreta, Rhodos, Skiathos, 
Kavala (Grekland)
Vinter 2018/2019*: 
Fuerteventura, Gambia, 
Gran Canaria, Kap  
Verde, Teneriffa, Thai
land (Phuket)

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

4 .  J Ö N K Ö P I N G
Vinter 2017/2018:
Gran Canaria
Sommar 2018:  
Kreta, Kroatien (Split), 
Mallorca, Rhodos
Vinter 2018/2019*:
Gran Canaria

5 .  K A L M A R
Vinter 2017/2018:
Gran Canaria
Sommar 2018:  
Mallorca, Rhodos
Vinter 2018/2019*:
Gran Canaria

6 .  K A R L S T A D
Vinter 2017/2018:
Gran Canaria
Sommar 2018:  
Kroatien (Split),  
Mallorca, Rhodos

Vinter 2018/2019*:
Gran Canaria

7 .  K Ö P E N H A M N
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)
Vinter 2018/2019*: 
Dom. Rep. (Punta Cana), 
Egypten, Fuerteventura, 
Gambia, Gran Canaria, 
Kap Verde, Madeira, 
Teneriffa, Thailand 
(Phuket)

8 .  L U L E Å
Vinter 2017/2018: 
Gran Canaria, Thailand 
(Phuket)
Sommar 2018: 
Cypern, Mallorca,  
Rhodos
Vinter 2018/2019*: 
Gran Canaria, Thailand 
(Phuket)
 
9 .  M A L M Ö
Vinter 2017/2018: 
Fuerteventura, Gran 
Canaria, Teneriffa
Sommar 2018: 
Cypern, Kreta (Chania, 
Heraklion), Kroatien, 
Mallorca, Rhodos,  
Turkiet (Antalya)
Vinter 2018/2019*: 
Fuerteventura, Gran 
Canaria, Teneriffa

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

Cypern, Kroatien,  
Mallorca, Rhodos
Vinter 2018/2019*: 
Gran Canaria, Teneriffa

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

1 2 .  S T O C K H O L M
( A R L A N D A )
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)
Vinter 2018/2019*: 
Aruba, Dom. rep, (Punta 
Cana), Egypten (Hurg
hada), Fuerteventura, 
Gambia, Gran Canaria, 
Jamaica, Kap Verde, 
Madeira, Mexiko (Can
cún), Thailand  (Phuket), 
Teneriffa, Vietnam (Phu 
Quoc)

1 3 .  S U N D S V A L L
Vinter 2017/2018: 
Gran Canaria
Sommar 2018: 
Mallorca
Vinter 2018/2019*: 
Gran Canaria

1 4 .  U M E Å
Vinter 2017/2018: 
Gran Canaria
Sommar 2018: 
Mallorca, Rhodos
Vinter 2018/2019*: 
Gran Canaria

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

1 6 .  V Ä X J Ö
Vinter 2016/2017: 
Gran Canaria, Teneriffa
Sommar 2018: 
Cypern, Kroatien, 
Mallorca
Vinter 2018/2019*: 
Gran Canaria, Teneriffa

1 7 .  Ö R E B R O
Vinter 2017/2018: 
Gran Canaria,  
Teneriffa, Thailand 
(Phuket)
Sommar 2018: 
Cypern, Mallorca, 
Kreta (Chania), Kroatien, 
Rhodos
Vinter 2018/2019*: 
Gran Canaria,  
Teneriffa, Thai
land (Phuket)

1 8 .  Ö S T E R S U N D
Vinter 2017/2018: 
Gran Canaria
Sommar 2018: 
Mallorca
Vinter 2018/2019*: 
Gran Canaria

*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  AU G U S T I  2 0 1 8 .
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Utomlands är kontanter fortfarande det vanligaste sättet att betala. 
Glöm inte att växla innan du åker. Trevlig resa!

GLÖM INTE 
DE HÄR

CHILLA I PHUKET  
UNDER EN SÅN HÄR?

FORE 5113 Annons.indd   1 2017-11-27   09:52



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 hotellinfor-
mation. Dessutom kan du läsa 
gästernas egna betyg, chatta med 
våra reserådgivare och självklart 
boka din resa. 

Vings app 
I vår app för smartphones kan 
du låta dig inspireras samt söka, 
boka och betala din nästa resa. 
Dessutom får du initierade tips 
och kan med hjälp av kartan navi-
gera till hotellet, restauranger och 
sevärdheter på resmålet. Du kan 
även checka in på flyget, boka till-
val och förbeställa taxfree. För att 
ladda ner appen söker du på Ving 
i App Store eller Google Play. 

Sociala medier
Följ oss gärna på Facebook, 
Instagram, Twitter och YouTube. 
Där möter du andra ressugna 
människor från hela landet.  
Du kan också ta del av unika  
erbjudanden, tävlingar och  
nyheter från Vings värld. 

Telefon 
0771-995 995




