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

Hej Ving! En sak jag tänkt på är att 
ibland när man rest så har man sett 
att det finns många fattiga männis-
kor i området. Frågade en gång en 
reseledare om det inte fanns något 
barnhem eller liknande i närheten 
som man kunde passa på att ge 
en gåva till men det var inget de 
kände till. Jag tror att många gärna 
generöst skulle ge en gåva och på 
så sätt inte bara må gott utan även 
kunna göra något gott och göra 
livet drägligare för någon under 
sin semester, om bara möjligheten 
fanns. 

Med Vänlig Hälsning,
daVid söderberg

SVAR: Hej David! Ving har som mål 
att stödja lokala sociala eller miljö-
relaterade projekt på våra destina-
tioner. Vi ser det som ett sätt att ge 
tillbaka något till de samhällen där 
vi verkar. Om det finns projekt som 
vi stöttar på resmålet så känner 
våra guider till det. I vissa fall kan 
våra gäster bidra genom att skänka 
överbliven valuta eller genom att 
köpa våra utfärder, då en andel av 
intäkterna går till projekten. Många 
gånger har vi också utfärder till 
barnhem och skolor som vi stödjer.
Ett exempel är Samata Sarana i Sri 
Lanka, som hjälper utsatta barn 
och vuxna med utbildning, mat 
och medicinsk hjälp. Ett annat är 
Hart House i Gambia, där mentalt 
handikappade barn får skydd och 
utbildning. På Phuket sponsrar Ving 
byggandet av ett barnhem i Ta-
maprao, där 100 barn som förlorat 
sina föräldrar i flodvågskatastrofen 
ska få ett nytt hem, skola och om-
vårdnad. Läs gärna mer på Ving.se/
socialt-ansvar.

Brev till redaktionen

Hej Ving! Vi vill fira vår mamma som fyl-
ler 70 år den 12/7. Söker efter sol, värme 
och All Inclusive i en vecka runt det 
datumet. Kryssning, Europa eller Kana-
rieöarna för max 10.000 kr. Vad rekom-
menderar ni då?

annika sterner

SVAR: Hej Annika! Ett tips är Turkiet 
där vi har fantastiskt fina hotell, många 
med All Inclusive och till jämförbart låga 
priser. Det finns också många utflykter 
att välja bland och den turkiska maten är 
verkligen att rekommendera! Vill dock 
upplysa om att det kan bli riktigt hett i 
Turkiet, så önskar du lite svalkande havs-
vindar kan Mallorca vara ett bra alterna-
tiv. Kontakta oss gärna på 0771-995 995 
eller via chatten på Ving.se, så får du hjälp 
med att hitta en resa som passar dig. 

Hej! Om man vill åka någonstans där 
det är lagom varmt och skönt i mitten av 
april, vart ska man åka då? Ej Egypten el-
ler Turkiet. Förslag tack!

Hälsningar stépHanie tHärn

SVAR: Hej Stéphanie! Vi rekommende-
rar Cypern eller någon av Kanarieöarna. 
Där brukar det vara behagligt varmt i 
april. Mer information om resmålen hit-
tar du på Ving.se. Hoppas du hittar något 
som passar!

Hej! Skall till Playa del Inglés för fjärde 
gången nu. Vill ha nya tips på ställen att 
besöka och saker att göra...

ann-sofie larsson 

SVAR: Hej Ann-Sofie! Vi rekommen-
derar dig att besöka marknaden i San 
Fernando och shoppa i Las Palmas, eller 
på varuhuset Atlantico. Eller varför inte 
hyra bil och åka upp i bergen och besöka 
de små idylliska byarna där?

Hej, vill åka med barnen (14 & 16 år) till 
Thailand, gärna till i alla fall 3 platser un-
der 2 veckor. Vilka rekommenderas? Vi 
har aldrig varit där förut, och vill se lite av 
varje, både storstad och öde ö. :-)

Mia konradsdal 

SVAR: Hej Mia! Vår rekommendation är 
att bo första veckan på Sunwing Resort 
i Kamala, en bra utgångspunkt för utfär-
der och shoppingturer till Patong och 
Phuket Town. Andra veckan kan ni koppla 
av på en lugn fin strand i Khao Lak, varför 
inte bo på nybyggda SunGarden Kantary 
Beach Villas & Suites? Kontakta oss gärna 
på 0771-995 995 eller via chatten på Ving.
se för fler tips och prisförslag.

Guru BAr VID CAPO BAy HOTEl,   

AIyA NAPA.

BrA OCH BIllIG SHOPPING På 
ATlANTICO.



vings värld nr 1/2011   5

Att resa  
med barn
Jag sökte jobb på Ving efter en inspirerande jul- och 
nyårsresa till dåvarande Ceylon, med hopp om att det så 
småningom skulle medföra någon form av utlandsjobb. Efter 
några år hemma fick jag till slut mitt utlandsjobb på Rhodos. 
Så tillsammans med min fru och en tvåårig dotter flyttade jag 
utomlands – trots omgivningens försiktiga förmaningar och 
tveksamma stöd. Hur skulle det fungera med en litet barn 
utomlands?

Men det var minst sagt en spännande erfarenhet att få 
upp täcka ett nytt land på det sättet. Och det som vissa trodde 
skulle bli ett problem, att ha barn utomlands, visade sig snabbt 
bli en ”dörröppnare” till det grekiska samhället. För både 
grekiska kollegor och grannar visade ständigt lika stor förtjus-
ning över vår lilla blonda solbrända dotter. Alla skulle hälsa 
på henne, ge henne sliskigt grekiskt godis och nypa henne i 
kinden!  Vi stannade på Rhodos i 4 år, innan hemlängtan och 
skolgång gjorde att flyttlasset gick hem till Sverige igen. 

Efter hemf lytten så låg förstås Grekland högt upp på 
familjens prioriteringslista för semester. Men i takt med att 
resandet utvecklades och det blev allt enklare och säkrare att 
resa med barn, började vi resa till nya länder, längre bort. Att 
upptäcka ett nytt land genom barnens ögon är alltid lika ro-
ligt. Detaljer som för oss vuxna känns självklara blir till stora 
upptäckter för barnen. Att se sitt livs första palm, att prova 
exotisk mat, att snorkla bland färgglada fiskar.  

När första barnbarnet kom fick jag återigen chansen att 
uppleva den där härliga upptäckarglädjen. Denna gång åkte 
vi på en 3-generationsresa med barn och barnbarn till Gran 
Canaria, men upptäckarandan var densamma. Första sprin-
get bland vågorna på stranden för en outtröttlig tvååring är 
underbart att bevittna. Och frågan är om det är den yngsta 
eller den äldsta generationen som finner det roligast! 

Vill du läsa ännu mer om att resa med barn finns det massor 
att hämta i detta nummer av Vings värld. Läs t.ex. om Gry 
Forssells resa till Rhodos på sidan 8, eller om 7-årige Filips 
resa till London med mamma Anna på sidan 62. Trevlig resa!

Hans Isacson
tf VD, VIng sVerIge aB
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Vi kan inte lova att resan blir som du tänkt dig. Däremot kan vi garantera 

att vi gör det jobbiga mindre besvärligt.

 

Vår Semesterförsäkring ger dig bland annat:

Ny resa om syftet med den första blir förstört. Hjälp på plats om något 

händer. Och du betalar ingen självrisk.

Köp din Semesterförsäkring hos Ving.
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hit&dit

Utfärdernas topp 5
Att Mallorca är ett av svenskarnas absolut populäraste resmål är ingen nyhet för de 
flesta. Men vilka utfärder lockar flest Mallorcabesökare? Här är topp 5:

1. KlassisK grottur Underjordisk mystik och majoricapärlor.

2. legendarisKa Mallorca Med buss, båt och tåg besöks några av öns 
verkliga höjdpunkter.

3. Pirates En oförglömlig sjörövarshow.

4. seMesterexPressen Familjeutfärden nr 1! Fascinerande shower i djurpar-
ken följs av vilda lekar i vattenlandet.

5. PalMa shoPPing Shopping i huvudstaden Palma.

Puerto de Sóller

80 %
…av 11.000 tillfrågade i Vings resepanel 
säger att de kan tänka sig att åka på en All 
Inclusive-semester. Detta kan jämföras 
med de dryga 10 % av Vings kunder som 
idag bokar All Inclusive. För att möta den 
ökade efterfrågan har Ving tagit in flera All 
Inclusive-hotell i programmet och infört 
All Inclusive på Sunwing Resort. 

LandNCall specialiserar sig på lösningar för att ringa billigt med mobilen utomlands. Vi är en pris pressare 

som ger upp till 90% rabatt till fast pris, vilket gör att du slipper en fakturachock när du kommer hem. Med 

LandNCall kan du bli nådd på dina vanliga nummer till lokal taxa på din semester. Exempelvis så kostar vårt 

baspaket Thailand 299 kronor och då får du fl era timmars mobilsamtal och mobilsurf. En traditionell svensk 

operatör har inget affärsintresse att komma till rätta med sina priser, hos dem skulle detta kosta över 6 000 

kronor vilket vi tycker är grova överpriser! 

Välkommen till landncall.com

I SAMARBETE MED VING SÅ ERBJUDER VI EXTRA RABATTER!

SUPER
BILLIGT!

MOBIL PÅ 
SEMESTERN

LandnCall_Annons200x290_0610.indd   1 2010-06-23   17.25

ring och surfa billigt i thailand
Äntligen finns ett sätt att ringa och surfa billigt på semestern. Med 
mobilpaket från LandNCall kan du ta med telefonen till Thailand, 
utan att drabbas av skyhöga mobilräkningar när du kommer hem. 
Du behåller ditt vanliga svenska nummer, men betalar bara en 
bråkdel av kostnaden hos en vanlig svensk mobiloperatör. Läs mer 
och boka på Ving.se.

Älskar du också berg-och-dalbanor? Då 
finns det ett resmål du absolut inte ska 
missa – Disneyland® Paris! Vi har roat oss 
med att utse de fem bästa banorna i den 
gigantiska nöjesparken. Håll i hatten!

1space Mountain: Mission 2 
Upplev den hisnande känslan av 

att bli uppskjuten i en rymdraket. Den 
häftigaste av alla berg-och-dalbanor på 
Disneyland.

2rock ’n’ roller Coaster  
starring aerosmith   För dig som 

gillar Aerosmith, hög fart och häftiga 
loopar. Rock ’n’ Roll!

3Crush’s Coaster   Häftig och annor-
lunda berg-och-dalbana där du åker 

bland hajar och rockor under vattnet. 
Bygger på filmen Hitta Nemo. 

4Big thunder Mountain   Disney-
lands motsvarighet till Lisebergs 

Balder. Perfekt för hela familjen, mycket 
kill i magen. 

5Indiana Jones and the temple of 
peril  En temabana som går genom 

ett tempelområde à la Indiana Jones. Inte 
så lång, en bra bana att börja med.

SverigeS  
bäSta reSeSajt
När Internetworld korade Sveri-
ges 100 bästa sajter i november 

2010 utsågs Ving.se inte bara 
till Sveriges bästa resesajt, utan 
även till Sveriges 3:e bästa sajt 

alla kategorier. Vi bockar och bu-
gar och lovar att jobba stenhårt 

på att behålla tätpositionen. 
Besök oss gärna på, just det:  

Ving.se.

Bästa berg-och-dalbanan
D

ISN
EyLA

N
D

®
 PA

RIS
D

ISN
EyLA

N
D

®
 PA

RIS
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Min barndoMsvänninna annica och jag och våra söner i 4 knop  
på Medelhavet. livet på en pinne! – eller snarare på soldäck…
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Jag har rest till Grekland en hel del 
genom åren och mottot har alltid 
varit att ju mindre ö och ju färre tur-

ister desto bättre. Helst ville jag dessutom 
sticka iväg med så kort varsel som möjligt. 
Förra gången jag var på Rhodos tog jag och 
min kompis en sista minuten och åkte dit 
pengarna räckte. Den gången delade vi ett 
trångt, fönsterlöst men ändå överraskande 
mysigt hotellrum. Nu, lite drygt 15 år senare 
har semesteruppstarten sett, ska vi säga… 
lite annorlunda ut. Min gamla Luleåkompis 
Annica och jag planerade och bokade bil-
jetterna fler månader i förväg. Vi tittade på 
alla bilderna (alltså ALLA) på hemsidan, vi 
såg filmerna och plöjde igenom taxfreeut-
budet. Hela våren.

Är det för övrigt någon som är planerad så 
är det Annica. Jag vet inte hur hon gör men 
hon är min absolut fixigaste kompis och en 
av de där människorna som lyckas göra allt 
och lite till – helt obemärkt. När jag lagar 
mat till exempel så finns det inte sällan mat 
på golvet och lite på väggarna. Alla kastrul-
lerna har använts, jag har minst 8 skedar i 
diskmaskinen och vi äter i rummet bredvid 
för att slippa se kaoset. När Annica säger 
“nej, ska jag fixa lite lunch” så står det 20 

Äntligen semester!
gry Forssell på rhodos:

“Mamma, mamma – BOMBEN!” följt av ett gigantiskt plask (så stort plask 
en liten sjuårings kropp nu lyckas få till) är, efter en historiskt lång och kall 
vinter, som ljuv musik i ett par mammaöron. Äntligen är vi i Grekland.
text: gry forssell bild: alex kossek och vings bildarkiv

minuter senare hemlagad mat på bordet, 
med lite olika varianter så det passar alla 
åldrar och smaker, och det syns inte ett 
spår av aktivitet i köket. Ett mysterium.

imponerande framförhållning 
När vi sitter vid middagsbordet på Res-
taurang Fino, på Sunwing Resort & Spa 
Kallithea på Rhodos, är det dags igen. Jag 
gräver runt i väskan för att hitta förströelse 
åt en lite otålig Nikki, 1 år, och det bästa 
jag hittar är ett solglasögonfodral som jag 
hoppas att hon inte ska tröttna på allt för 
snabbt. Då seglar Annica, utan att avbryta 
det hon håller på att berätta, fram tre små 
färgglada bilar och traktorer i plast – och 
middagsron är räddad. Nästa dag är vi ute 
på en båttur och ror i land på en helt fan-
tastisk strand, med det klaraste vatten jag 
någonsin sett. Plötsligt inser jag att jag inte 
har fått med mig Vincents badbrallor. Ur 
vad som känns som tomma intet halar An-
nica fram, inte ett utan tre par reservbad-
byxor. I olika storlekar… Ja, ni hajar. 

Det var också Annica som såg till att inte 
resan blev en väldigt kort historia, när hon 
lite försynt undrade om vi inte har lite 
bråttom samtidigt som jag beställde in en 

cappucino på Arlanda. Det är tur att någon 
har koll på flygtiderna. 

Trots att Annica och jag har känt varan-
dra sedan vi var 14 år lär jag mig aldrig hur 
olika vi är. Och jag visste inte vad jag skulle 
säga när hon glatt berättade att de hade 
suttit och myst med värmeljus och vin på 
balkongen för att fira första kvällen. Helt 
ärligt. Vem tar med sig värmeljus i väskan? 

resenärer:
faMiljen kossek/forssell

gry 37 år
alex 32 år

vincent 7 år
nikki 1 år

faMiljen berg/fleMströM
annica 36 år, 
jonas 42 år
anton 15 år
lukas 9 år

elliott 1,5 år
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Och vin och korkskruv? Imponerande 
framförhållning var det ju i alla fall. 

 
Chockartad njutning
Några större förhoppningar om lata dagar i 
solstolen hade jag inte. Med en ettåring och 
en sjuåring trodde jag mig veta bättre, men 
när det redan den första förmiddagen slum-
pade sig så att jag fick en timme över till att 
ligga och läsa fick jag nästan stresspanik över 
att hinna njuuuta. När det här upprepade sig 
på eftermiddagen, nästa morgon och nästa 
förmiddag var jag nästan i chock. Jag vet inte 
om det är för att vi var så många eller om jag 
bara hade bra timing med middagssovningar, 
men så här mycket har jag aldrig vilat, läst 
och solat sedan jag blev mamma. 

Vi hade avfärd från Stockholm två dagar 
innan midsommarafton och med jobbti-
derna kvar i kroppen ( jag sänder radio varje 
vardagsmorgon mellan klockan 06 och 10) 
vaknade jag först av alla och tassade varje 
morgon ut på balkongen för att andas in 
stilla medelhavsluft och sitta och läsa lite 
innan jag väckte de andra för att tåga iväg 
mot den stora frukostbuffén. Vi kom ändå 
ganska snabbt in i semesterlunken och var 
alltid nästan ensamma i frukostmatsalen. 
På midsommaraftons morgon satt vi och 
kalasade på yoghurt, mackor, kaffe och färsk 
frukt när alla andra samlades på gräsmat-
tan utanför för att binda kransar och klä 
midsommarstången. Det såg väldigt mysigt 
ut och det kändes ganska betryggande att 
veta att ingen skulle behöva springa ut och 
in med middagsbordet som i den där gamla 
sillreklamen. Midsommarvädret är lite 
stabilare i Grekland…

Wonderful midsommar
Vi firade också midsommar lite svenskt 
genom att äta en helt fantastisk middag 
på den svenskägda restaurangen Wonder. 
Det är den klassiska Café Opera-krögaren 
Anders Gunnarsson som har en ljuvlig 
liten restaurang med en urmysig innergård 
precis utanför muren som omger Rhodos 
stad. Där njöt vi av friterade pilgrimsmuss-
lor, lax, revbensspjäll och thaikyckling. Det 
blev smörfisk med parmesancrème, kyck-

Efter att ha baxat 
ombord barnvagnar, 
vattenflaskor, ombyten 
och väskor hade vi en 
av de bästa semester-
dagarna någonsin.

det här var 
första Men inte 
sista gången vi 
hyrde egen Mo-
torbåt på seMes-
tern. här badar 
alex och nikki i 
en vik Med så där 
kristallklart 
vatten Man bara 
ser på bild.

det fanns en pool för alla. och överraskande 
stora gräsytor att spela boll och leka på.

här satt jag och läste lite varje Morgon innan resten av gänget 
vaknade och det var dags att trava Mot frukostbuffén.
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VarjE VEcka fyllEr, sOM aV EN hÄNdElsE, 
aNtiNGEN lOllO EllEr BErNiE år… Och dEt 
ska ju firas!

skEpp O’hOj! dEt fiNNs MyckEt att titta 
på till haVs. 

lingfylld cannelloni med vårlök och oliver 
och, såklart, immande kall svensk nubbe. 
Vi var helt euforiska och bokade bord 
senare i veckan innan vi ens hunnit äta 
upp. Midsommarafton avrundades, efter 
en mysig kvällspromenad genom ett nat-
tlivsmyllrande Rhodos stad, på vår balkong 
med vin, chips, smågodis och kortspel. 

Det där med att boka bord förresten. När 
“jag och min kompis” åker på semester 
ihop är det nu inte “jag och min kompis” 
längre. Vi blev själva lika förvånade varje 
gång vi hörde någon av oss säga “table 
for nine please”… Nio! Men det funkade 
faktiskt överraskande bra och det kändes 
aldrig som vi var i vägen eller som att någon 
tyckte att vi var jobbiga. Varken i stan eller 
på Sunwing. All servicepersonal, sånär som 
på en, var under hela veckan imponerande 
proffsiga, trevliga och tillmötesgående. 

 När man åkte på chartersemester förr i 
tiden brukade man ju vallfärda till resekon-
toret bara för att få skrocka och hånskratta 

lite åt pissvädret hemma i Sverige. För 
handen på hjärtat, finns det något mera 
skadeglatt än turister? Nu behöver man ju 
inte längre ge sig ut på en mindre stadsvan-
dring för att få bekräftat att man har det 
bra. Det räcker fint med att slå upp dagens, 
eller för den delen gårdagens Aftonbladet, 
kolla vädersidorna, fälla tillbaka solstolen 
ytterligare ett hack och försöka komma på 
vad man ska välja för lunch. 

ledigt från alla hemmamåsten
Apropå lunch så är det ju mycket det 
semester handlar om. Att inte laga mat. Att 
inte planera. Att inte bestämma någonting. 
Semester är, i alla fall för mig, inte bara ett 
sätt att komma bort från arktiskt klimat. 
Det är minst lika mycket att få ta ledigt från 
alla hemmamåsten som tydligen inte tar 
semester bara för att jag gör det.  När jag 
åker utomlands ägnar jag mig inte åt mail 
som ska besvaras, gräsmattor som ska klip-
pas eller mat som ska inhandlas och lagas. 
Och jag njuter varje sekund. 

glädjen var lika stor varje gång 
soM lollo, barnens stora seMester-

kärlek visade sig vid poolen.
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6 överraskningar:
1.  värmen i havet. Medelhavet 

hade hunnit få en perfekt och 
mycket behaglig temperatur 
trots att vi var där tidigt på 
sommaren.

2.  hur mycket jag fick sola och vila. 
är fortfarande lite förvånad 
över vilken vilosemester det 
blev.

3.  att det inte märks att hotellet är 
fullt. jag trodde det skulle vara 
huggsexa om solstolarna och 
långa köer i restaurangerna, 
men hade fel. 

4.  Miljöprojektet. jag pratade med 
den grekiska tjejen som är 
miljöansvarig för tre hotell och 
det var väldigt peppande att 
höra om hennes arbete. 

5.  att vi var nio (9) personer. som 
ett småföretag på personalresa. 

6.  att jag sprang! jag gav mig ut på 
kvällsjogg några gånger. både 
ute och inne i gymmet och 
middagen blir ju så extra god 
och trevlig när man har rört lite 
på sig innan.

EN sista aVskEdskraM. Vi sEs iGEN NÄsta 
sOMMar!

När vi en dag i början av veckan råkade 
bli lunchhungriga samtidigt som alla 
andra och fick vänta i tio minuter på att få 
bord vid La Tasca by the beach började jag 
stadsstresstrampa och fundera på om vi 
skulle gå någon annanstans, när jag fick syn 
på Jonas som stod och mös och tittade ut 
över det knallblå Medelhavet som låg och 
gungade bara tio, tjugo meter nedanför oss. 
Så vände han sig mot mig, suckade och sa 
på sin fina, breda norrländska att “nog har vi 
det bra nog”. Jag vände mig om och tittade 
ut över båtarna, den vackra stenstranden 
och våra barn som redan var på väg mot 
barnbuffén och kunde bara konstatera att: 
“jo”. 

Och det där med båtarna gav tydligen 
mersmak. Jag träffade supertrevliga Vicky 
på hotellet och hon hjälpte oss att hyra en 
motorbåt en dag. Vi visste inte alls vad vi 
skulle förvänta oss och blev till vår stora 
glädje upphämtade precis nedanför hotel-
let och utkörda till en båt som med råge 
motsvarade allas förväntningar. Efter att ha 
baxat ombord barnvagnar, vattenflaskor, 
ombyten och väskor hade vi en av de bästa 
semesterdagarna någonsin. Vi puttrade 
längs kusten, snorklade i akvarieklart vat-
ten, dök från relingen och tog en promenad 
och en kaffe vid vackra, nästan 100 år gamla 
Kallithea spa.

 
en semester i min semester
För att komma till hotellets spa, där jag 
hade bokat tid nästa dag, var jag tvungen att 
sicksacka mig fram mellan badmadrasser 

och droppande glassar, väja för vattenpis-
tolsikten och runda vattengympan. När jag 
sedan stängde dörrarna bakom mig blev 
allting helt tyst. Det kändes som att kliva in 
en annan värld (utan panflöjt! jag råkar ha 
väldigt svårt för panflöjt och delfinpip och 
är evigt tacksam för alla offentliga rum som 
låter bli dessa “avslappningsskivor”) och 
jag fick en och en halv timmes semester – i 
min semester. Tänk att det räcker med 90 
minuter och man är som ny!

Sent på kvällen efter vår första Rhodos-
dag tog Vincent och jag ett nattdopp under 
fullmånen, ett minne som jag hoppas stan-
nar kvar hos en liten sjuåring, liksom den 
sista kvällen då vi tog en promenad längs 
stranden och kastade sten. Något som 
jag vet att han kommer minnas resten av 
livet är kramarna från jättemjukisgiraffen 
Lollo. Vincent var med och firade Lollos 
födelsedag på miniklubben, och Lollo & 
Bernie är de första han nämner när vi pratar 
om sommaren. 

Sista dagen i solstolen gjorde jag allt 
för att kapsla in så mycket solenergi som 
möjligt, vår badkrokodil fick en ny lillmatte, 
en norsk liten flicka som blev glad som ett 
barnkalas, vi köpte vattenmelon på stran-
den och ville aldrig att dagen skulle ta slut. 
På kvällen åt vi middag på Restaurang Fino 
på hotellet och Jonas, med sitt sedvanliga 
tvärlugn, höjde vinglaset i en skål och kon-
staterade att det här var den bästa semes-
tern någonsin. l

Barnens bästa:
•  Lollo & Bernie

•  Glassbaren

•   Poolerna, det fanns minst 
en pool för varje behov

•  Minidiscot

•  Snorkla

•  PlayStation i lobbyn

saker vi sparade till nästa gång:
•  Fallskärm efter motorbåt.

•   Leklandet bakom hotellet. Vi ”råkade” missa att 
visa barnen området med hoppborg, airhockey, 
elbilar och arkadspel… sorry. 

•   Hyra en bil och ta en rundtur på ön. Jag är väldigt 
nyfiken på Rhodos och tror att det finns mycket 
fint att se, till exempel fjärilsdalen som verkar 
helt fantastisk.
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gry och hennes familj bodde en vecka på sunwing resort kallithea på rhodos. en resa hit i juni kostar 
från 6.600:- per person i tvårumslägenhet. läs mer om hotellet på ving.se/sunwing
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Vägen till barnens hjärta går via poolområdet. Därför är det en 
efterlängtad nyhet för barn i alla åldrar när Sunwing Waterworld 
Resort Makadi Beach slår upp portarna i februari 2011. För även 
om Egyptens första Sunwing Resort lockar med All Inclusive, 
strandläge vid Röda havet och ett sagolikt boende, så är det ändå 
en sak som toppar allt detta. Vattenlandet.

Children’s Waterslides
Fyra kortare vattenrutschbanor som inte 
är så branta men väldigt kul. För mindre 
barn. 

Aqua Play
Det bästa av två världar: bus och vatten. 
Flera vattenrutschbanor, klätterställning-
ar, valv och annat kul där du kan klänga, 
stänka och åka.

Aqua Spray
Vattenpistol eller vattenkanon? Säkert är 
att man blir rejält blöt i alla fall.

Wave Pool
Pool med vågmaskin. Passar lika bra för lek 
som för lite mer krävande simning. 

Flow Rider
Vattenbana med konstgjorda vågor för alla 
slags surfare, även för dig som vill åka på 
mage.

Water Slides
Fyra olika vattenrutschbanor utformade 
som halverade rör eller tunnlar. Här åker du 
i lite raskare takt på en uppblåsbar simring, 
ensam eller tillsammans med andra. 

Aqua Loop
Vattenrutschbana med hög hastighet och 
loop. Något för dig som vågar lite mer.

Relaxpooler
Två sköna pooler för dig som vill simma 
lugnt. Uppvärmda till ca 22 grader.

Slow Ride
En färd på en uppblåsbar simring i vattnets 
egen takt. En vattenbana för livsnjutare, 
där du flyter fram i maklig takt.

10vattenhål på  
Sunwing Waterworld

Röda havet
Vill du ha omväxling till poolen är det bara 
att promenera ner till stranden. Makadi 
Bay bjuder på snorkling i världsklass med 
fantastiska korallrev, kristallklart vatten 
och ett rikt undervattensliv.

SunWIng WAtERWoRlD RESoRt MAkADI BEAch. 

pRIS FR 7.725:-, DEl I DuBBElRuM. 1 V FR MAlMö 22/8 2011.  

läS MER på VIng.SE/SunWIng
VAttEn, VAttEn, VAttEn…

Fo
to

: Jo
a

kim
 Bo

rén
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nyfiken:orange

NamN:  Lollo / Bernie

aktuella som:   Maskotar på  
Sunwing Resort

Familj:  Isidor, Tvättis och Bum-
Bum. (Bernie är de tre  
små björnarnas farbror)

iNtresseN:   Att gå på skattjakt, dansa 
minidisco, busa, leka  
och äta pannkakor med 
blåbärssylt. 

lollo om BerNie:   ”Snäll, busig och min  
bästa vän!”

BerNie om lollo:   ”Kramig, kul och min  
finaste kompis!”

Lollo & Bernie 
maskotar på suNwiNg resort

Tro det eller ej, men det första du ser när du kommer till ett Sunwing Resort 
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 kompis. Lollo & Bernie är maskotar på Sunwing Resort och alla 
barns stora favoriter. Vings värld skrev ett brev till Lollo & Bernie för att lära 
känna dem lite bättre. 

Var Bor Ni NågoNstaNs?
 På Sunwing Resort!

Hur lärde Ni käNNa VaraNdra?
När vi för första gången kom till Sunwing träffades vi på stranden. Vi lekte en 
stund och sen gick vi tillsammans till MiniLand, där vi träffade en massa glada 
barn. Alla var jättesnälla mot oss, så vi ville vara kvar!

Vad gjorde Ni iNNaN Ni träFFades?
Lollo bodde i Afrika och Bernie bodde i skogen, långt upp i norr.

Vad är det Bästa med att Bo på suNwiNg resort?
Det var en lätt fråga, det bästa är förstås att vi får träffa alla barn! Vi älskar att 
busa, dansa och leka med dem. Sen är det sköna sängar också, vi gillar att sova – 
speciellt Bernie.

är det iNte tråkigt När BarNeN åker Hem?
Visst är det sorgligt att ta farväl och kramas hej då. Men om man inte åker 
hem någon gång kan man inte komma tillbaka. Och att komma tillbaka är det 
roligaste som finns!

Att komma tillbaka är det 
roligaste som finns!

Mer Lollo & Bernie hittar du på  Ving.se/sunwing/barnens-sunwing-resortFo
To
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1 = Blue

2 = Orange

3 = Red

4 = Beige

5 = Brown

6 = Dark green

7 = Light green

8 = Yellow

9 = Black
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1

1 1

1

2
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4

4
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6

9

9 9

9
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3

3
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3

3

3

4

3

3
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Vings minivärld
På Sunwing Resort bor maskotarna Lollo & Bernie. Lollo är en giraff som är 
väldigt snäll och Bernie är en riktig liten busbjörn. På de här sidorna har de 

samlat ihop lite pyssel till alla barn!

Gissa landet
Här ser du flaggor från olika länder. 
Hur många kan du? Svaren hittar du 
längst ner på sidan.

Svar: 1) Danmark 2) Spanien 3) Finland 4) Sverige 5) Thailand 6) Norge 7) Turkiet 8) Japan

 1  2

 3 4

5

7  8

6

Visste  

du att…

…vissa palmer kan bli hela 

50 m höga och ha upp till  

20 m långa blad! Störst i 

hela växtriket med 

andra ord.

1= Blå

2= Orange

3 = röd

4= Beige

5 = Brun

6 = Mörkgrön

7= ljusgrön

8 = gul

9 = svart

SunGaRden RivieRa MaRina HoteL
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Färglägg Lollo & Bernie
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Mini-Korsord

VeM Får GLassen?

LoLLo & Bernies språKsKoLa
Vad säger farbrorn i glasskiosken och flickan på stranden egentligen? Lär dig några 
användbara ord till semestern!

sVenska spanska Grekiska
Hej! Hola! Yassas!

Jag heter Oscar Me llamo Oscar Me lene Oscar

Vad heter du? Cómo te llamas? Pos se lene?

Jag bor i Sverige Vivo en Suecia Meno stin Suedia

Tack Gracias Efcharistå

Glass Helado Pajåtå

Läsk Refresco Anapsictio

Du är söt Bonita (tjej),  Ise glicka (tjej),  
 bonito (kille)  ise glickos (kille)

Visste  
du att…

…en giraffs tunga kan bli upp till 46 cm lång! Så lång att den till och med kan 
tvätta öronen med 

den!

B CA

SunwinG ReSoRt MakRiGiaLoS

?
Gåta 

Vem är det som  
bär hatten på foten?

Svar: svam
pen

Visste  

du att…

…läsk är en svensk uppfin-

ning. Den förste som 

framställde kolsyrat vatten 

var nämligen svensken 

Torbern Bergman. Året 

var 1770.

ÄR SVERIGE  
ETT

DJuR-nÄSA

MITT I SPAnIEn

BASSÄnG

GOTT TILL fLInGOR

LOLLOS  
kOMPIS

ÄR LOLLO

PLATS föR LEk

Fo
to

: Eric
 Jo

sJö
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: Jo
a

kim
 Bo

rén

Färglägg Lollo & Bernie



18   vings värld nr 1/2011

Djerba är Medelhavets sydligaste ö, 
platt som en pannkaka och en av Tunisiens 
populäraste semesterorter. Det sägs att 
den gamle franske presidenten Mitterrand 
alltid semestrade här och det är säkert sant. 
För franska och italienska turister har länge 
vallfärdat hit och det är lätt att förstå varför. 
Ön har ett lugnt och avkopplande tempo, 
ett varmt och skönt klimat och breda fina 
sandstränder.

Förresten, Mitterrand i all ära, men ska 
man namedroppa kändisar som hängt på 
Djerba så finns det två andra som utan 
tvekan slår den gamle presidenten på 
fingrarna. Den ene är Odysseus, Home-
ros litteräre hjälte som enligt legenden 
landsteg på Djerba och hamnade i knipa 
då infödingarna bjöd på den rusframkal-
lande lotusväxten. Den andre är Star 
Wars-hjälten Obi-Wan Kenobi, som enligt 
uppgift ska ha bott här på ön. Själv ser jag 
inte röken av några lotusätare, men efter 
lite detektivarbete lyckas jag faktiskt hitta 
till Obi-Wan Kenobis hus, Sidi Jmour. 

Hemma hos Obi-Wan
Sidi Jmour är en övergiven gammal 
moské som utgjorde exteriören till 
Obi-Wans hus i de första Star Wars-
filmerna. I Saharaöknen på fastlandet 
arrangeras guidade utfärder till de mer 
kända Star Wars-kulisserna Tataouine 
och Matmata, men denna inspel-

Djerba har tillhört såväl Kartago som Rom, styrts av turkar, ibadi-
ter och fransmän samt varit ett ökänt tillhåll för pirater. Med en 
sådan historia skulle man kunna tro att denna tunisiska ö blivit 
en livlig och myllrande smältdegel. Ingenting kan vara längre från 
sanningen. På Djerba råder ett lugn som man inte hittar på många 
andra ställen runt Medelhavet. Och bäst av allt är stränderna.
TexT: KrisTofer Kebbon foTo: DAviD JohAnsson och vings bilDArKiv   
illusTrATion: sArA Kebbon

ningsplats tycks inte många känna till, så 
hit får jag ta mig på egen hand. Med god 
hjälp av min vänlige chaufför Ridha hittar 
jag till slut Sidi Jmour på Djerbas väst-
kust, mellan Borj Jillij och Ajim. Vi är helt 
ensamma så när som på ett par franska 
damer, och det går alldeles utmärkt att gå 
in i den tomma byggnaden. Inga biljett-
kontroller eller souvenirbutiker här inte. 
Insidan av den gamla moskén är tom, och 
det enda som vittnar om att Georg Lucas 
en gång varit här är lite klotter i stil med 
”Use the force” och andra mer eller min-
dre fyndiga Star Wars-relaterade fraser. 
Och även om jag inte är Sveriges störste 
Star Wars-fantast så måste jag erkänna 
att det känns ganska stort att traska runt 
hemma hos Obi-Wan.

Men trots franska presidenter, grekiska 
hjältar och gamla jedimästare så är det utan 
tvekan stränderna som spelar huvudrollen 
på Djerba. Det är också hit jag återvänder 
varje dag. Vita, långgrunda och barnvänliga 
sträcker de sig längs med hela den östra 
kusten. Jag inleder varje dag med en lång-
promenad, några kilometer söderut och 
sedan tillbaka. Djerbas fantastiska stränder 
och sköna vattentemperatur gör morgon-
promenaden till en närmast beroendefram-
kallande vana. Definitivt mycket skönare än 
mina vanliga promenader till tunnelbanan 
hemma i Sverige. Och trots att det är högsä-
song är stränderna inte alls överbefolkade. 
Det ligger lite soltörstande människor här 
och där, några enstaka försäljare går längs 
vattenbrynet och då och då möter jag några 
kameler som man kan rida på för en hund-
ring. Men det känns aldrig trångt.  

Läget, läget, läget
De flesta av Vings hotell på Djerba är All 
Inclusive-hotell, något som ytterligare 

ObI-Wan vaR Inte heMMa.

Lugnet på Djerba
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PirATsKePP i houmT souKs mArinA.

eTT morisKT cAfé finns På så goTT som AllA hoTell. en riDTur På sTrAnDen.

KerAmiK en mAsse.
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förstärker den avkopplande atmosfären. 
Hotellet jag bor på heter SunGarden 
Telemaque och är det bästa hotellet på 
Djerba, åtminstone enligt TripAdvisor. Jag 
ser ingen anledning att betvivla detta. Sun-
Garden Telemaque är ett riktigt bra hotell 
där rummen håller hög klass, personalen 
är tillmötesgående och maten toppen. Och 
läget är onekligen perfekt. Hotellet ligger 
direkt på stranden och skulle man mot för-
modan tröttna på den vita sanden så finns 
en stor, härlig pool på hotellområdet.

Men även om jag skulle kunna tillbringa 
hela veckan vid poolen så är en semester på 
Djerba inte komplett utan ett besök i öns 
huvudstad Houmt Souk, så hit tar jag mig 
redan den andra dagen. Det råkar dessut-
om vara en måndag, vilket passar utmärkt. 
På måndagar och torsdagar är det nämligen 
marknad, ett gyllene tillfälle att mingla 
med lokalbefolkningen. Är det någon-
stans man kan uppleva lite liv och rörelse 
så är det här, på den lokala marknaden. 
Marknaden är flera fotbollsplaner stor och 
innehåller allt från jeans och galoscher till 
nötter och konstiga frukter. Jag provsmakar 
några av de mer exotiska frukterna och får 
sedan höra att det bara är berber som äter 
dessa. Tungan blir sträv och jag konstaterar 

att jag inte riktigt har samma smak som 
berberna. Nåväl, jag har i alla fall inte lurats 
att äta lotus. 

Efter besöket på marknaden promenerar 
jag runt i de trånga gränderna i medinan, 
där man kan handla allt från nyckelringar 
och handväskor till mer traditionella 
souvenirer som keramik och mattor. Ännu 
mer genuint blir det på fiskauktionen, där 
man kan ropa in en nyfångad fisk och sedan 
få den tillagad på restaurang Chez Salem 
runt hörnet. 

Jack Sparrow-vibbar
När värmen gör sig alltför påmind tar jag ett 
glas färskpressad apelsinjuice i skuggan på 
Café Hadji. Det är en riktig vitamininjek-
tion och betydligt godare för en icke-berb 
än den där konstiga frukten på marknaden. 
Stärkt av drycken promenerar jag vidare till 
den mysiga marinan, som förutom diverse 
restauranger och caféer även bjuder på lite 

spännande sightseeing för båtintresserade. 
Bland annat kliver jag ombord på ett av de 
piratskepp som dagligen gör utfärder till 
Flamingo Island. Jack Sparrow-vibbarna är 
påtagliga.

Senare på kvällen återvänder jag till 
marinan med mina vänner. Vi har näm-
ligen beslutat oss för att testa Djerbas 
bästa restaurang, Haroun. Restaurangen är 
inrymd i ett gammalt fartyg som ligger intill 
strandkanten. Här kan man äta en riktig 
festmåltid, oavsett om man föredrar kött 
eller fisk och skaldjur. Restaurangen server-
ar även alkohol (vilket inte är självklart i 
Tunisien), så efter middagen testar vi ett 
glas boukha, det inhemska fikonbrännvinet 
som enligt servitören ska vara särskilt bra 
för matsmältningen. Drycken är kanske 
inte god, men definitivt stark, och jag tän-
ker att kanske var det så här det kändes när 
Odysseus käkade lotus. l

Tungan blir sträv och jag konstaterar 
att jag inte riktigt har samma smak 
som berberna. Nåväl, jag har i alla 
fall inte lurats att äta lotus. 

eTT Av DJerbAs bäsTA fAmilJehoTell är sungArDen TelemAque 4.



Vings Djerba
Fakta
PrisexemPel: 4.300:-, 1 vecka på sunfamily Al Jazira, avresa från göteborg 30/4 2011.

ving flyger från: stockholm, göteborg och malmö.

flygTiD: cirka 4 timmar.

vings hoTell: 10 hotell varav 7 ligger direkt på stranden och 6 är All inclusive. 

TiD: svensk, -1 timme när sverige har sommartid.

sPråK: franska och arabiska (engelska förekommer).

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

aPR MaJ JUN JUL aUG SEP Okt

22° 26° 29° 32° 32° 30° 26°

13° 16° 20° 22° 23° 22° 18°

16° 16° 17° 19° 21° 24° 26°

kLiMat

att GöRa På DJERba
sAhArA
En tur till Sahara är definitivt ett minne 
för livet. Här får du chansen att 
uppleva den mäktiga öknen, besöka 
kända inspelnings platser från Star 
Wars-filmerna och rida dromedar över 
sanddynerna i solnedgången.

houmT souK
Ett besök i öns huvudstad Houmt Souk 
bör inte missas. Shoppa keramik, 
kryddor och textilier i medinan. Är du 
där på en måndag eller torsdag kan du 
besöka den livliga lokala marknaden. 

flAmingo islAnD
I stort sett dagligen arrangeras båtfärder till Flamingoön. Som namnet antyder 
finns här massor av flamingos och ibland kommer även delfiner in nära land.

guellAlA
Den lilla byn Guellala är värd ett besök för dig som är intresserad av keramik. Det här 
är den tunisiska keramikens huvudstad och här kan du, förutom att se hantverksar-
betet med egna ögon, köpa keramik till bra kvalitet och löjligt låga priser.

el ghribA
El Ghriba är Tunisiens mest kända synagoga och en pilgrimsort för judar över 
hela världen. Med anor från 500-talet f.Kr. är detta en av världens äldsta 
synagogor, även om byggnaden man ser idag byggdes i början av 1900-talet.

resTAurAngbesöK 
Även om de flesta hotell har All Inclusive så kanske du vill gå ut och äta någon 
kväll? Den bästa restaurangen heter Haroun och är inrymd i ett gammalt fartyg  
i Houmt Souks marina.

en öKensafaRI I sahaRa blIR ett 
MInne föR lIvet.

Våra resmål i Tunisien
DJerbA
Familjevänligt resmål med lugn, av-  
kopplande atmosfär och härligt lång- 
grunda stränder. De flesta av våra hotell 
ligger direkt på stranden och på många 
av dem ingår All Inclusive i priset.

hAmmAmeT
Hammamet kallas ibland för Tunisiens 
trädgård, beroende på de lummiga 
vingårdar samt oliv- och citruslundar 
som omger orten. Hotellen ligger 
längs en lång härlig strand med 
finkornig sand och kristallklart vatten.

sousse
Ett av Tunisiens mest omväxlande 
resmål med såväl stränder och 
marknader som tunisiskt vardagsliv. 
Stränderna börjar nästan inne i cen- 
trum, vilket skapar en skön blandning 
av strand-  och storstadsliv.

PorT el KAnTAoui
Port el Kantaoui är en modern 
semesterort inte långt från Sousse, 
känd för sin golfbana och fina strand. 
Utbudet av caféer och restauranger är 
lite elegantare än i Sousse. Det bästa 
valet för golfare i Tunisien.

Läs mer på 
Ving.se/ 
tunisien/ 

djerba



MALLORCA
UPPLEV MEDELHAVET

www.spain.info
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Det finns massor av underbara ställen för barn på Mallorca. Sunprime Palma Beach & Spa 
är inte ett av dem. Är du däremot vuxen och längtar efter lugn och ro är Vings nya hotell i 
Playa de Palma rena himmelriket. 

Sunprime Palma Beach & Spa öppnar våren 2011 och är det femte och senaste tillskottet 
till hotellkonceptet Sunprime Resorts, Vings hotell för vuxna. Här har man rationaliserat 
bort köttfärssås, barnpooler och lekplatser och i stället satsat på saker som design, spa
behandlingar, matupplevelser och goda viner. Med andra ord: en plats för total avkoppling.  

För dig som vill varva avkopplingen med lite träning så finns både gym och SATSklasser, 
och skulle du vilja upptäcka mer av Mallorca ligger hela ön för dina fötter. Hotellet ligger 
precis vid stranden och har det mesta inom räckhåll, allt från öns bästa golfbanor till shop
ping och uteliv i Palma stad. Läs mer på Ving.se/sunprime

Nytt vuxenhotell på Mallorca

Tips! Checka in  
bagaget på hotellet
På Sunprime Resorts kan du checka 
in i lugn och ro redan på hotellet. Väl 
framme vid flygplatsen kan du gå 
direkt till säkerhetskontrollen utan 
att köa vid incheckningsdisken. 

SunPRime Palma Beach & SPa.  
Bilden äR en illuStRation.

Tid för varandra.
En paus från vardagEn. på sunprimE rEsorTs är livET liTE  

lugnarE.

Fo
to

: Sa
n

d
y H

a
g

g
a

rt

Fo
to

: Jo
a

kim
 Bo

rén

Fo
to

: Jo
a

kim
 Bo

rén



24   vings värld nr 1/2011

Egypten är ett av våra hetaste resmål just nu.  
Maria Montazami är en av våra hetaste medie-
personligheter, med bla framträdanden i Skavlan, 
Hollywoodfruar, Diggelo och Julgalan i Stockholm. 
Och från och med juldagen har vi sett henne i 
TV alldeles extra mycket. Då gick startskottet för 
Vings reklamkampanj med Maria i huvudrollen.  
Följ med på reklamfilmsinspelning i Hurghada.

Claes Pellvik är marknadschef på Ving, och ansvarig för bl  a 
reklamen vi ser i TV. Varför valde ni just Maria?

– All reklam handlar ju om att synas, och när vi fick möjlighet att 

arbeta med henne kände vi att vi hade hittat helt 
rätt. Dels är hon en otroligt populär person 
som väcker positiv uppmärksamhet, hon 
har en förmåga att 
presentera ett resmål 
på ett sätt som ingen 
annan kan. Dessutom 
är hon fantastiskt rolig, 
och reklam är ju i grund 
och botten underhållning.

Inspelningen ägde rum 
under tre dagar på hotellen 
Grand Makadi, Makadi Palace 
och La Résidence des Cas-
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Marias packtips:

cades i Hurghada, och skiljde sig ganska mycket från en ”normal” 
inspelning.

– Absolut, säger regissören Sara Haag. I vanliga fall skriver man 
manus, och skådespelaren levererar det man förväntar sig. I det här 
fallet ville vi att Maria skulle prata om resmål och resor med egna 
ord, på det sätt som hon gör bäst. Det blev mycket improviserande, 
många omtagningar och många skratt under inspelningen.

Maria är van att stå framför kameran efter tre säsonger av Hol-
lywoodfruar, men det är skillnad på att göra TV-program och att 
spela in reklamfilm. I det ena fallet har man all tid i världen. I det 
andra har man 45 sekunder på sig att säga det man vill få sagt.

– Det var så jätteroligt, säger Maria. Allt runt omkring inspel-
ningen var så roligt att se och vara med på. Man får verkligen lära 
sig om hur mycket som ingår och hur mycket jobb som måste göras 
för att få ihop en reklamfilm. I filmerna berättar jag om alla olika 
saker som man kan göra på sin semester. Jag visar upp hotellen 
som om det vore mitt eget hem, poolen som om det vore min egen 
pool. Men det är det ju inte… det är med glimten i ögat.

Privat reser Maria en hel del. Första resan gick med Ving till 

Kanarieöarna med familjen. Numera brukar det bli en lite längre 
resa om året.

– Det är viktigt hur man bor. Det är Kamran som väljer hotellen. 
Han är noga med att vi får det fint och är mycket omtänksam när han 
gör sina val. Fin utsikt är viktigt och gärna stora fina badrum. Att det 
finns restaurang på hotellet är ett plus, och reser vi till värmen vill 
man gärna bo nära stranden. Kamran vill gärna ha gym på hotellet, 
man äter ofta mycket och sent när man är på semester och då är 
det skönt att få röra på sig. Vi tycker att det är roligt om det erbjuds 
tours, som på Hawaii där man kan åka ut och titta på valar och 
delfiner. Jag hinner nästan aldrig med att gå på spa, men när jag var 
i Egypten gjorde jag manikyr och pedikyr, det var härligt.

Efter inspelningen stannade Maria och Kamran kvar några dagar 
i Egypten, och hann bl a med ett stopp i Kairo på vägen hem.

– Egypten var jätteintressant! Jag älskar pyramiderna. Det fanns 
fina hotell och allt var så fint upplagt. Egypten är ett land som är så 
rikt på historia och det var väldigt intressant och roligt.

BÖRJA I TID.
Jag packar alltid kvällen innan, alldeles för sent. Det 
blir hysteriskt, jag kan börja gråta och sover sen  
dåligt och oroligt på natten. Inför den här resan till 
Sverige så var det första gången jag började tänka 
igenom packningen 1–2 dagar innan avresan och då 
gick det mycket bättre.

PLANERA.
Jag packar ofta fel. Alltid för mycket och får alltid 
övervikt. Det blir för mycket av vissa saker och för 
lite av andra. Jag glömmer alltid rakhyvel, bomulls-
tops och tar alltid med mig för lite schampoo. Lock-
tång, läppstift och fina skor glömmer jag aldrig. Jag 
tar alltid med myskläder, något fint till vardag och 
lite festkläder. Nu är barnen så pass stora att de 
packar sina egna väskor. De lägger fram allting på 
sängen och så går jag igenom. 

PACKA LISTIGT.
Jag försöker ta med mig kläder som inte blir så 
skrynkliga och så utnyttjar jag hörnen på resväs–
korna ordentligt. Skjortor är svåra, de blir alltid 
skrynkliga men man kan alltid stryka dem själv eller 
lämna in dem för press på hotellet. Det är viktigt  
att inte lägga skira material nära kanterna på resväs-
kan för då kan de fastna i dragkedjan. Jag lägger 
jeans eller andra grova material ytterst. Ofta har  
vi en resväska med alla skor och dem lägger jag  
i skopåsar. Det är viktigt att väskorna matchar.  
Det absolut senaste i USA är smidiga sidenhängare 
som man använder för att organisera kläderna i  
resväskan, jättebra! 

TExT: JONAS ENGHAGE   fOTO: LENNART SJÖBERG   

Läs mer på Ving.se/maria-montazami
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aktuellt hos Ving

Ge bort  
Lollo & Bernie
Alla som bott på Sunwing Resort vet hur 
populära maskotarna Lollo & Bernie är hos 
barnen. Något som även bevisas av den 
strykande åtgång som mjukisdjuren har i ho-
tellens butiker. På allmän begäran går det nu 
att få tag på dem i Vings butiker här hemma 
också. Förutom de klassiska mjukisdjuren 
kommer sortimentet till sommaren att 
utökas och innehåller då allt från ryggsäckar, 
t-shirts och kepsar till reflexer, nyckelringar 
och cd-skivor. Vissa av prylarna kommer 
dessutom att kunna beställas i samband med 
att du bokar resan. En perfekt present som 
ligger och väntar på hotellrummet!

4 nya hotell
I sommar kan vi presentera fyra nya SunGarden-hotell, varav två på de nya res-
målen Djerba och Bodrum. 

3 x SunGarden-nyheter

SunGarden Petunya Beach Resort 
e   Bodrum, Turkiet

SunGarden Sea World Resort & Spa 
Center 5 Side, Turkiet

SunGarden Hotel Telemaque Beach & Spa 

4  Djerba, Tunisien

SunGarden Cala Azul Park 4  

Cala d’Or, Mallorca

all InclusIve på 
sunGarden
På fyra av våra SunGarden ingår 
numera fullständig All Inclusive: 

•   SunGarden Hotel Telemaque 
Beach & Spa, Djerba, Tunisien

•   SunGarden Petunya Beach 
Resort, Bodrum, Turkiet

•   SunGarden Sea World Resort & 
Spa Center, Side, Turkiet 

•   SunGarden Sharm Plaza Resort, 
Sharm el Sheikh, Egypten

sommaröppet  
I eGypten
Nu kan du bo på våra två Sun- 
Garden-hotell i Egypten även på 
sommaren. De två hotellen är 
SunGarden Sharm Plaza Resort i 
Sharm el Sheikh och SunGarden 
Grand Resort i Hurghada.

Läs mer på Ving.se/sungarden

Vings värld 
– nu även i  
din iPad!

Är du en lycklig ägare till förra 
årets stora prylnyhet, iPad? 
Då ska du inte missa att ladda 
ner Vings värld som iPad-app. 
Förutom alla sköna och in-
spirerande resereportage får 
du massor av extramaterial 
som bildspel, filmklipp m.m. 

Finns i App Store nu!

Nytt SATS-pass
Till sommaren lanserar vi Energy, 
ett nytt SATS-pass på våra Sunwing 
och Sunprime Resorts. Här utlovas 
enkel men tuff konditionsträning 
funk tionella styrke- och balans-
övningar för hela kroppen. Back to 
basics!



aktuellt hos Ving

Min Stora Dag
Ving stöder stiftelsen MinStoraDag, som hjälper svårt sjuka barn att förverkliga 
sina önskedrömmar. Ett exempel var när fyraårige Melwin fick åka till Sunwing 
Resort & Spa Arguineguín och träffa Lollo & Bernie.

MinStoraDag är helt beroende av bidrag, så hjälp till du också! 
Läs mer på www.minstoradag.org. Bidrag kan sättas in på plus-
giro: 900513-3 eller bankgiro 900-5133.

Hjälp med läx- 
läsning på semestern

Nu kan barnen få professionell hjälp med läx-
läsningen på semestern. Åtminstone de som 
semestrar på Sunwing Resort Kamala Beach i 
Thailand. Ving har nämligen inlett ett samarbe-
te med den svenska skolan Haven Academy på 
Phuket. Samarbetet innebär att barn som går i 
årskurs 1-9 kan få hjälp med läxläsningen av be-
höriga svensktalande lärare, måndag till fredag. 
En välkommen nyhet för alla familjer som inte 
reser på skolloven. Om satsningen faller väl ut 
kan det bli läxläsning på fler Sunwing framöver. 

Träna på  
Teneriffa
Ska du resa till Sunwing Resort 
Fañabé? Gillar du att träna? Då 
har vi goda nyheter för dig! Den 11 
januari 2011 öppnar vårt nya spa 
och gym på det populära hotellet. 
Även fitnesslokalen är nyreno-
verad och i toppskick. Allt för att 
både kropp och själ ska få en skön 
semester.

Vi ser en ökad efterfrågan vad 
gäller All Inclusive, främst hos 
barnfamiljer, som tycker att 
det är praktiskt och bekvämt.”

Beach 2011?

Plats för den  
stora familjen
Det har hänt en del på Sunwing Resort Makrigialos på 
Kreta. Byggnaderna Apollon och Minos har fräschats 
upp ordentligt och fått moderna, rymligare lägen-
heter. Vissa av tvårumslägenheterna har dubbla 
toaletter och plats för sex personer. Dessutom har 
Minos fått ett helt nytt poolområde.
Läs mer på Ving.se/sunwing
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Magdalena Öhrn, informationschef på Ving, apropå att Ving 
lanserar All Inclusive på alla Sunwing Resort i sommar.
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När jag var liten fick jag lära mig att Kina 
låg på andra sidan jorden. Jag tolkade det 
bokstavligt och levde i tron att kineserna 
traskade omkring upp och ner. När jag nu, 
många år senare, besöker Peking konstate-
rar jag snabbt att kineserna går precis som 
vi, med huvudet upp och fötterna ner. Men 
det är mycket annat som är annorlunda. 

Maten, till exempel. Den smakar inte alls 
som den gör på kinakrogarna här hemma i 
Sverige. Den smakar mycket bättre. Under 
de dagar jag vistas i Peking hinner jag med 
att äta några av de godaste måltider jag 
upplevt. Höjdpunkten är besöket på en 
restaurang som specialiserat sig på att 
servera Pekinganka. En certifierad tranchör 
skär upp ankan enligt konstens alla regler, 
och en servitris visar oss hur vi ska äta den, 
inrullad i lövtunna pannkakor med vårlök, 
socker och en söt, mörk plommonsås. Det 

Himmel och Pekinganka
Häng med till Peking, en annorlunda stad som bjuder på himmel-
ska tempel, gudomlig mat och sagolik shopping.
TexT: KrisTofer Kebbon foTo: PonTus Wallin och nicholas PiTT

är ren och skär njutning, trots vissa pro-
blem att hantera pannkakan med pinnar.

Eftersom detta är mitt första besök i 
Peking så finns det några saker jag bara inte 
får missa, och det gör jag inte heller. Jag 
besöker den kinesiska muren, Himmel-
ska fridens torg, Förbjudna staden och 
Himmelens tempel. Var och en av dessa 
sevärdheter förtjänar egentligen varsin 
egen artikel (förutom möjligen torget som 
mest var… stort). Förbjudna staden är min 
favorit. Att traska omkring i de fantastiska 
miljöerna från Oscarsvinnande ”Den siste 
kejsaren” får hjärtat att klappa lite extra. 
Utsikten från kinesiska muren är bedö-
vande vacker och Himmelens tempel gör 
skäl för sitt namn.

Lika fascinerande som Himmelens 
tempel är folklivet i Tiantanparken intill. 
Parken fungerar som ett extra vardagsrum 
för de trångbodda Pekingborna, och här 
samlas varje dag massvis av människor. I 
soluppgången gör man tai chi-övningar och 
morgongymnastik. Den morgonen jag be-
söker parken ser jag stretchande 70-åringar 
som är vigare än jag själv någonsin varit. 
På eftermiddagen är det allmänt umgänge 

himmelens TemPel
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7 dagar i Peking
med Ving kan du åka på en veckolång resa till Peking med 
nonstop-flyg, utfärder med svensktalande guide och gott 
om egen tid för att utforska shopping, kultur och folkliv. 
eftersom det är lätt att fynda i Peking får du som reser med 
oss ta med dig hela 30 kg bagage på flyget.

PrisexemPel: 6.975:- per person på Dong fang hotel 
beijing 3. 1 v. i dubbelrum med avresa fr arlanda 10/2 2011.

flygTiD: cirka 7-9 timmar.

Vings hoTell: 3 hotell i olika prisklasser, alla med centralt 
läge nära himmelska fridens torg.

TiD: svensk tid + 7 timmar.

PrisniVå: Priserna är låga, så du får mycket för pengarna.

läs mer: Ving.se/peking
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som gäller, ofta i form av dans, mahjong, 
kortspel eller badminton. 

I kontrast till det gamla och traditionella 
Kina har vi det moderna Peking. Barerna 
och utelivet runt Shichahai-sjöarna, gal-
lerierna i 798-distriktet, shoppingen. Just 
shoppingen är ett kapitel för sig. På senare 
år har Peking seglat upp som ett av världens 
mest populära shoppingresmål, helt i klass 
med gamla favoriter som London och New 
York. Här finns allt. Från lyxiga varuhus och 
kända flaggskeppsbutiker till de beryktade 
marknaderna: Pärlmarknaden, Sidenmark-
naden, Yashow-marknaden. Här kan du 
handla saker som kläder, skor och väskor 
till löjligt låga priser – om du är duktig på 
att pruta.

Ska man förenkla så kan man säga att 
det nya Peking föddes 2001. Den 13 juli, för 
att vara exakt. Det var då staden tilldelades 
värdskapet för OS 2008 och påbörjade för-
vandlingen till en internationell metropol 
av modernt snitt. Fabriker flyttades ut från 
staden för att förbättra luften, nya spek-
takulära arenor byggdes och en gigantisk 
informationskampanj lärde Pekingborna att 
köa ordentligt och inte spotta på gatorna. 

Men stirrar gör de fortfarande, åtminsto-
ne på mig. Som svensk känns det lite ovant, 
men det är aldrig illa ment utan snarare 
ett tecken på nyfikenhet. Några gånger 
kommer det till och med fram kineser som 
vill fotografera mig. För ett ögonblick får 
jag för mig att de misstar mig för Jan-Ove 
Waldner, men viftar snabbt bort tanken då 
ingen ber mig om autograf.

Jag läste någonstans ett kinesiskt ord-
språk som löd ”Du blir ingen hjälte om du 
inte når fram till Peking och du blir ledsen 
om du inte äter Pekinganka.” Jag är kanske 
inte J-O Waldner, men jag är i alla fall glad. 
Jag har ju fått besöka andra sidan jorden. 
De går precis som vi och det är en av de 
mest fascinerande platserna jag varit på. •

Du blir ingen hjälte 
om du inte når fram 
till Peking och du 
blir ledsen om du 
inte äter Pekinganka.
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Egypten  Är du intresserad av inredning finns här 

många fynd att göra, inte minst om du gillar guld, sil-

ver, mässing och läder. Och den egyptiska bomullen 

håller världsklass.

Mexiko  Från Mexiko vill man förstås ta med sig lite av den 
avslappnade stämningen hem. Så vad passar bättre än att 
köpa med sig en fin, handknuten hängmatta?

boutique

Shoppingtips  
för semesterresan
Nyckelringar i all ära, men visst är det roligare att ta hem en lite mer unik sou-
venir som minne från semestern? Något som både är prisvärt och typiskt 
för landet man besöker? Säkert är i alla fall att det blir en betydligt mer upp-
skattad present till de där hemma. Här är några heta tips.

Indien  I Indien kan du köpa 
fantastiska saris och andra 
textilier till mycket behag-
liga priser.

Kina   Peking är shoppingparadiset  
nummer ett. Här kan du fynda varma vinter - 
jackor för hundralappar, skinnhandskar för  
några tior och skor för en spottstyver. 

Allt finns, allt är billigt!

Sri Lanka    Liksom Indien erbjuder Sri Lanka fantastiska tyger. Men här är det främst tren-dig batik som är specialiteten. 

Tunisien  I Tunisien är det en 
souvenir som dominerar utbudet 

totalt: keramik. Du behöver 
inte leta länge för att hitta 

vackra fat, skålar och 
urnor till mycket 

låga priser.

Grekland  Det sägs att det finns ungefär 150 miljoner oliv-
träd i Grekland, så håll utkik efter saker som börjar på o: olivtvål, 
olivolja och – förstås – oliver.

Foto: vIngS bILdarkIv ocH ©IStockPHoto.coM/vIngreSor
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Stjärnorna på  
Sunwing Resort

Den har kallats artisternas lumpen. Men också den bästa 
utbildning och språngbräda man kan få om man vill 
lyckas inom showbiz. Häng med bakom kulisserna på 
Vings showskola där ett 50-tal artister varje år utbildas 
för drömjobbet i solen.
TexT: Lisa Thorngren FoTo: MaTina Tsogas och pressbiLder

– Bläääää… Ut med tungorna! Så långt ni 
kan. Så där ja! En gång till.

38 showartister räcker ut tungan åt sin 
sångcoach Monica Christoffersson. Kon-
centrerat och fokuserat. Skakar loss, sträck-
er på sig och upprepar övningen. Samma 
ritual varje morgon. Tungstretch, strupmas-
sage, nackrullningar, maggymnastik… Och 
så lite förlösande skutta-runt-övningar 
innan det är dags att gå över till uppsjung-
ningen. Ett 40 minuter långt sångmaraton 
av toner – höga, låga, korta, långa, rullande, 
väsande – att mjuka upp läppar, stämband 
och gommar med. 

– Inte mer lufttryck, bara position! 
Energi i kroppen – inte i volymen, hojtar 
Monica från scenen.

Det är en kylig marsmorgon på Mallorca. 

Emma Carlsson, 22 år från Falkenberg 
står längst fram och följer koncentrerat 
instruktionerna. Om ”twang”, magstöd och 
lufttryck, att sänka axlarna och slappna av 
i strupen. 

Det börjar närma sig slutet av showskolan. 
I nästan sex veckor, upp till 15 timmar per 
dag, har Emma och hennes 37 showartist-
kollegor repat. Ett femdagarsprogram med 
familjeshower, barnshower, minidisco 
och massor av andra underhållningsaktiv-
iteter som de, när showskolan är över och 
säsongen drar igång, ska kunna framföra i 
sömnen. I denna omgång av showskolan är 
det sommarsäsongen som repas in, och till 
vintern utbildas ännu fler showartister. 

Schemat är ungefär detsamma varje 

Linda Bengtzing
”Jobbet på Sunwing Resort har varit mitt livs 
viktigaste skola. Proffsiga shower. Hårt jobb. 
Fem kvällar i veckan höll man på. Men den här- 
liga responsen från publiken var värt allt slit.”

Mikael Gordon-Solfors, Wallmans Nöjen
”Det är den absolut roligaste och mest lärorika tiden  
i min yrkeskarriär. Hotellkonceptet var en föregångare 
för många av nutidens restaurang/show/upplevelse-
resorts.”

dag. Först morgonklass och uppsjungn-
ing. Därefter delas gruppen i två delar där 
den ena halvan har sånginstudering med 
Monica medan de andra övar dans med 
koreografen. Och så byter de. Middag 
serveras klockan sex och därefter fortsät-
ter programmet med kvällspass eller egna 
repetitioner. 

– Det är klart man är trött. Vi tränar ju 
från åtta på morgonen till middagstid, 
plus kvällspass och egna rep flera kvällar i 
veckan. Men samtidigt är det ju så kul! Her-
regud, det här är ju min dröm, att få stå på 
scenen! Att kunna försörja mig på det jag 
älskar, säger Emma och ler stort. 

Emma har hållt på med dans och musik 
så länge hon kan minnas. I gymnasiet gick 



vings värld nr 1/2011   33

Stjärnorna på  
Sunwing Resort

Visste du att…
…Linda bengtzing, Lennie norman, 
roger pontare, Kayo och Jan 
Johansen alla började sin kändis
karriär på sunwing resort/club 33.

…Ving har 68 heltidsanställda 
showartister varje år, plus 15 ljud & 
ljustekniker på sina elva sunwing 
resort ute i världen.

…varje vecka under sommaren ses 
showerna på sunwing resort av ca 
17.500 barn och vuxna. sammanlagt 
ses showerna av en kvarts miljon 
människor varje år.

och jobba med några av Sveriges bästa 
producenter, sångcoacher och koreografer, 
fortsätter Emma.

En av dem som producerar shower för 
Ving är Minette Bengtsson som har ett 
långt förflutet inom showbranschen. 
Till vardags sätter hon upp showerna på 
Wallmans salonger, men hon har också 
producerat uppsättningar för exempelvis 
Carola, OS-galan och Melodifestivalen. 
Och nu är hon alltså på Mallorca för att 
repa in ”Greatest Hits”. En familjeshow 
som ska lyfta fram de bästa hitsen från 70-, 
80- och 90-talen. Utifrån Vings grundidé 
och musikval så ansvarar Minette sedan för 
produktionen, det vill säga regi, koreografi 
och uppbyggnaden av själva ”historien” 

hon danslinjen och fortsatte därefter på 
Performing Art School i Göteborg. Men det 
var först när hon blev uttagen till Robert 
Wells kör i Körslaget på TV4 som det verk-
ligen lossnade. 

Även om kören inte tog hem segern upp-
märksammades de senare samma år i Rob-
ert Wells publiksuccé Rhapsody in Rock, 
där Wells avsatte ett par nummer åt sin kör. 
Det var också där Emma blev tipsad om att 
söka till Sunwing Resort. Så det gjorde hon. 
Gick på audition i Göteborg och blev, bland 
nästan 300 sökande, utvald och erbjuden 
en plats på showskolan och garanterat jobb 
på någon av Vings elva Sunwing Resorts 
runt om i världen.  

– För mig är det här en jättechans! Att få 
utvecklas som artist, bredda mig, få scentid 

Tess Merkel, Alcazar
”Jag var showproducent och reste runt på alla 
hotell och satte upp shower. Det var en fantastisk 
period i mitt liv. Mycket slit, resande och 
jättemycket roligt. Lärde mig extremt mycket!”

Staffan ”Bosson” Olsson 
”Det är fortfarande den bästa tiden i mitt liv, 
trots att jag har sedan dess varit med om 
fantastiska saker som artist, turnerat med både 
Kylie Minogue och Britney Spears med mera.”
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kring showen, så att det blir kul och under-
hållande för publiken.

Ur högtalarna pumpar Eurythmics, 
Belinda Carlisle och Samantha Fox, medan 
Minette går igenom dansstegen för 80-tals-
medleyt.

– Chassé, chassé, tre fyr, upp med armen 
och så höfterna, sju ått. Och sedan går 
killarna bakom tjejerna, fem sex sju ått… Är 
ni med?

Ett par, tre repetitioner är vad det finns tid 
för, sedan är det dags att gå vidare med nästa 
stegkombination. Några gör snabba min-
nesanteckningar och de som inte hänger 
med får förlita sig på kompisarna i teamet, 
eller ta hjälp av koreografassistenten.

En som får kämpa extra hårt med dansen 
är Ola Persson, 21 år från Karlskrona. Han 
hade aldrig tagit ett danssteg innan han 
kom till showskolan för fem veckor sedan. 
Han var fotbollskillen från Karlskrona, en 
mycket lovande talang som precis skrivit 

kontrakt med sin klubb i Blekinge. Men 
så skickade hans syster ett tipsmail till 
Anders Bagge från Idol som bjöd upp Ola 
till Jönköping för audition. Och även om 
just detta med Idol inte gick vägen så gav 
det Ola självförtroendet att söka till Mix 
Megapols artistjakt, där han tog sig ända till 
finalen. Som i sin tur ledde till en kontakt 
på Wallmans salonger och vidare till Sun-
wing Resort.

– Först sa jag nej, det var ju fotbollen 
som var min grej. Men så blev jag övertalad 
av kompisar och familj – det är ju inte så 
ofta man får en sån här chans! Och det 
ångrar jag verkligen inte. 

Du behöver alltså inte vara något dans-
proffs för att få jobb som showartist på 
Sunwing Resort. Däremot ska du vara en 
riktigt vass sångare. 

– Visst är det en fördel om du både kan 
dansa och sjunga, men sången går först. 
Och utstrålningen, att det är en person som 
berör på scen, som har det där lilla extra, 
säger Sofia Landelius som är ansvarig för 
Vings showverksamhet.

Och det hade Ola Persson. Det lilla 
extra. Dansen får han lära sig. Det är bara 
att träna menar Minette Bengtsson. Träna, 
träna, träna. Vilket är precis vad Ola gör 
– och alla andra på showskolan. Överallt. 
Hela tiden. 

På gräsmattan bakom hotellet står team 
Kreta som tagit med sig egna högtalare och 
mp3-spelare för att köra igenom 80-tals-

AnnA HillMAnOlA PerssOn eMMA CArlssOn
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medleyt en gång till. Vid poolen får Jesper 
Fransson, som varit sjuk ett par dagar, hjälp 
av kompisen David att gå igenom de dans-
steg han missat. I trappan sitter några tjejer 
och repar stämmorna på Michel Jacksons 
”Man in the mirror”. Och utspridda på 
några solstolar ligger ytterligare ett gäng 
med hörlurar inpluggade i öronen för att 
lyssna in sig på musiken för nästa show.

Energin, glädjen och framför      allt sam-
manhållningen eleverna emellan är så stark 
att det nästan är rörande. 

– Förutom att stå på scen så är det just 
det som har varit det bästa här, alla sköna 
människor. När man umgås så intensivt 
som vi gör, delar allt, så kommer man 
varandra väldigt nära. Som en familj. Som 
stöttar och pushar varandra när man är 
trött eller har en dålig dag. Det är så man 
orkar, menar Ola.

Exakt samma sak säger Anna Hillman 
som i vinter ska göra sin tredje säsong som 
Sunwing-artist. Människorna, mötena, 
sammanhållningen. Det är det som fått 
henne att stanna kvar och fortsätta. Plus 
det faktum att hon under dessa år fått 
chansen att utvecklas så enormt mycket 
som artist, skapat sig ett nätverk och 
kommit närmare sitt mål – att stå på scen i 
melodifestivalen. Vilket inte alls är någon 
omöjlighet. Det finns många svenska 
stjärnor som börjat sin bana på Sunwing 
Resort, bland andra Linda Bengtzing, 

Roger Pontare, Kayo och Bosson. För att 
nämna några.

Vår sista dag med showskolan är en 
tisdag, vilket betyder generalrepetition. Då 
ska alla team upp på scen och visa vad de 
lärt sig under veckan. Därefter ger Monica 
och Minette positiv feedback, och pratar 
även om vad som kan göras bättre.

Stämningen är nervös. Laddad. Fast på 
ett positivt sätt. Det är nu det gäller och 
precis som idrottsstjärnor går artisterna 
runt och peppar varandra. Dunkar ryggar 
och fokuserar. 

Emmas team har repat hela morgonen, 
och till sent kvällen innan. Hon känner sig 
full av adrenalin. Upprymd. Nervös. Laddad. 
Tom. Allt på samma gång. Men när det väl 
är deras tur märks ingenting av allt det där. 
Sången sitter, stämmorna sitter, dansen 
sitter. Och jag ryser. Har svårt att sitta still. 
Vill sjunga med – och dansa! Den energi och 
glädje som fyller rummet är tillräcklig för 
att peppa igång ett fullsatt Globen. Efteråt 
kramar de om varandra och skrattar. 

– Yes! Där satt den! Emma skuttar runt 
i foajén och gör high-five till höger och 
vänster.

Nu väntar en ledig kväll och en ledig dag. 
Och när jag frågar Emma vad hon ska göra, 
hur hon ska njuta nu efter allt slit svarar 
hon med ett stort leende:

– Lyssna in mig på stämmorna för nästa 
show. Den ska vi ju börja repa på torsdag!  l

Så blir du showartist 
på Sunwing Resort
Vad kräVs?
Vi söker personliga artister med 
glimten i ögat och ett brinnande 
intresse för att underhålla. du  
som söker bör vara en duktig och 
erfaren sångare med dansvana  
och erfarenhet av stämsång.

så ansöker du
skicka ett personligt brev och  
cV med foto till work@sunwing.se. 
bifoga demo i mp3format. audition 
hålls sedan varje höst i stockholm, 
göteborg, oslo och Köpenhamn. de 
som kommer vidare från audition 
genomgår en intervju och därefter 
erbjuder vi lämpliga kandidater en 
plats på showskolan som, för dem 
som klarar sig igenom med godkänt 
resultat, leder till fast jobb. Läs mer 
på  Ving.se/jobb
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       Vinnare i fototäVlingen

1:A
pris

TrösTpris: pelle esTborn
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           ny  täVling!

Har du något drömresmål dit du skulle vilja resa med Ving? Du kanske 
drömmer om att åka skidor i Kanada, snorkla på Galapagosöarna eller 
testa nöjeslivet i Beirut? Nu har du chansen att tipsa oss om ditt önske-
resmål och samtidigt vara med och tävla om en resa till något av våra 
två nya resmål, Djerba i Tunisien och Bodrum i Turkiet!

Allt du behöver göra är att berätta vilket resmål du tycker att Ving ska 
börja arrangera resor till, och motivera varför. Bland alla bidrag väljer vi 
ut det förslag och den motivering som vi tycker är bäst. Vinnaren får en 
resa värd 15.000:-. Skicka ditt bidrag till VingsVarld@ving.se, senast den 
30 april. Lycka till!

i förra numret av Vings värld utlyste vi en fototävling på 
temat ”morgondopp”. Vi har fullkomligt överösts med 

fantasifulla, roliga och vackra bidrag från när och 
fjärran. och efter stor tankemöda och långa diskus-

sioner har vi nu utsett en vinnare. Den lyckliga vinnaren, 
som vinner en resa värd 20.000:-, heter Stella Rytel 

och bor i Göteborg. 

Juryns moTiVerinG lyDer:  
”med en bra idé, en rolig tolkning av temat och en skön 
känsla har stellas bild vunnit våra hjärtan. bilden fångar 

en stämning som slår an något hos alla som ser den.”

 

Vi har även valt att dela ut två tröstpris bestående  
av värdecheckar på 1.000:-. Dessa pris går till Pelle 

eStboRn i malmö och tommy andeRSSon  
i Västerhaninge. 

grattis till er alla!

       Vinnare i fototäVlingen

Tävlingsregler 
Vinnaren utses av en jury bestående av medarbetare på Ving. Juryns beslut kan ej 
överklagas. Anställda på Ving samt deras familjer kan ej delta i tävlingen. Vinstskatt be-
talas av vinnaren. Tävlingen pågår t.o.m. den 30 april 2011 och vinnaren publiceras på 
http://tavlingar.ving.se. Ving förbehåller sig rätten att publicera det vinnande bidraget.

TrösTpris: Tommy AnDersson

boDrum, TurkieT

DJerbA, Tunisien

Berätta om ditt drömresmål  
– vinn en resa värd 15.000:-
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mallorca •  Iberostar royal CupIdo   4 
pris från 8.300:- per person, del  i dubbelrum. 1 vecka från Malmö airport 14 juni 2011. begränsat antal platser.

om hotellrummet är själva grunden för en lyckad semester så är utsikten 
grädden på moset och det som gör semestern till det där lilla extra. Vilken 
utsikt vill du mötas av när du drar upp gardinerna på morgonen? Hav 
och horisont? en soldränkt sandstrand? eller tinnar, torn och takåsar i en 
nyvaken storstad? Här är några av våra favoriter – vilken är din?

Goda utsikter
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kroatien  •  VIlla aMbasador   4 
pris från  5.975:- per person, del i dubbelrum. 1 vecka från Göteborg 29 maj 2011. begränsat antal platser.
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parga  •  atHIna   e
pris från 3.775:- per person, del  i enrumslägenhet. 1 vecka från arlanda 9 maj 2011. begränsat antal platser.
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paris •  belfast   e
pris endast hotell från 825:- per person och natt under perioden 31 december 2010 till  31 mars 2011.
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turkiet  •  sunpark oCean   r 
pris från 4.400:- per person, del  i enrumslägenhet. 1 vecka från arlanda 23 april 2011. begränsat antal platser.
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Det är början av oktober. Solen ski-
ner, men en bris från havet svalkar 
på dagen och gör att en kofta över 

axlarna känns skönt på kvällen. Första mid-
dagen äts sent, ute på hotell Sinas terrass 
med utsikt över Egeiska havet. För vilken 
gång i ordningen jag är tillbaka i Turkiet 
vet jag inte längre, men varje gång möts jag 
av den gästfrihet och vänlighet som gjort 
landet till ett av de mest omtyckta semester-
resmålen för oss svenskar. 

Efter en natts skön sömn är det dags 
att börja utforska Bodrumhalvön, den del 
av landet som står på programmet den 
här gången. En grön, kuperad halvö med 
flertusenåriga anor. Det var här Mausoleet i 
Halikarnassos låg, ett av världens sju antika 

underverk vars sparsamma rester finns att 
beskåda inne bland Bodrums smala gator. 

På Bodrumhalvön finns många små byar, 
alla med låga hus som är vitmålade. Många 
av byarna har funnits sedan urminnes tider 
och bär namn som Myndos, Pedasa och 
Telmessos. Andra är bara 10-talet år gamla 
och har byggts upp kring de fina stränderna 
runt halvön. Oavsett vilken del av halvön 
man väljer att bo på så är det ett måste att 
besöka själva staden Bodrum. 

Kändistätt
Idag har den gamla staden runt 30 000 
fast boende invånare, men den siffran ökar 
många gånger om under sommarhalvåret. 
Förutom turister från framför allt Hol-

Jetsetliv på  
turkiska rivieran

GÜmbet Cove Hotel beaCH Club
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land, Tyskland och England så är det här 
motsvarigheten till Rivieran för många 
välbeställa turkar. Det gör att kvaliteten 
på service, mat och nattliv är så bra att 
Bodrum gång på gång besökts av kändisar 
som Bette Midler, Tom Hanks och Mick 
Jagger. Det sägs även att Felix Herngren 
och kändisarkitekten Thomas Sandell har 
sommarhus i området.

Det första man ser när man närmar sig 
staden är den gamla korsriddarborgen. Den 
ligger på en liten halvö mitt i staden och 
bör förstås besökas när man är här. Den är 
dessutom ett bra landmärke när man ska ta 
sig runt till fots. 

Jag följer vattnet västerut, med borgen 

som utgångspunkt, och ser hundratals 
båtar ligga sida vid sida. Många av dem är 
de för Turkiet så speciella gületbåtarna. 
Stora, breda, tvåmastade träbåtar som 
bara väntar på att ta med oss ut på havet. 
Lite längre fram kommer jag till den 
privata delen av marinan, där lyxyachterna 
slåss om att vara störst. Den här delen 
av staden är fashionabel och på vägen 
tillbaka passerar jag en rad märkesbutiker 
med välputsade skyltfönster där jag inte 
skulle komma på tanken att börja pruta på 
varorna. 

Frampå eftermiddagen passerar jag 
borgen på väg åt andra hållet och där 
möts jag av en helt annan atmosfär. På de 
smala basargatorna trängs butikerna och 

innehavarna vill gärna att man kommer 
in och köpslår om väskor, skor och kläder. 
Kvaliteten på varorna är mycket bra i 
förhållande till priset. Men man hittar även 
riktigt turkiskt hantverk och hos Ali Guven 
hittar man fina handgjorda sandaler. 

50 sorters kebab
I de här kvarteren finns många restau-
ranger där man sitter på terrassen med 
vattnet under sig och njuter av fisk- och 
skaldjursrätter. Här finns också en mängd 
olika Lokantasi. Det är enkla turkiska 
matställen där man lika ofta går till köket 
och tittar i grytorna som man läser en 
meny. Grönsaksrätter, köttgrytor och så 
massor med olika sorters kebab. Jag har 

Barbro Holmberg 
Vings resmålsexpert Barbro Holmberg 
har jobbat i företaget i 23 år. Med 17 
utlandssäsonger i bagaget, varav tre i 
Turkiet, vet hon det mesta som är värt att 
veta om detta populära semesterland. 
Vi skickade med anteckningsblock och 
penna på hennes senaste resa. Här är hen-
nes rapport.
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Fakta
PrisexemPel:  Familjepris på sunGarden Petunya 
(e) med all inclusive. 1 vecka för 2 vuxna och 
2 barn. avresa från arlanda i augusti: 16.590:-. 

vinG FlyGer Från: stockholm, Göteborg och 
Köpenhamn.    

FlyGtid:  Ca 4 timmar.     

tid: svensk +1 timme när sverige har sommartid.

sPråK: turkiska (engelska fungerar oftast i 
turistområden).

Prisnivå: Prisnivån är jämfört med sverige låg och 
man får mycket för pengarna. 

Vings resmål i Bodrum
yaHsi beaCH
litet, lugnt och familjevänligt resmål med en fin och bred strand. längs 
strandpromenaden finns affärer, barer och restauranger. det är också 
direkt vid stranden som vårt all inclusive-hotell sunGarden Petunya ligger.

bitez
något större än yahsi beach och även här hittar du en strandpromenad 
utefter stranden. Här med lite större utbud och kan därför passa både par 
och familjer. Här finns en handfull hotell att välja bland.

GÜmbet
ett fullfjädrat turistresmål med stort utbud både vad det gäller hotell, 
restauranger och nöjen. i högsäsong mellan juni och augusti samlas 
ungdomar här, men i för- och eftersäsong är det betydligt lugnare.

torba
ett mycket litet resmål på bodrumhalvöns norra sida. Här finns några få rest- 
 auranger förutom de på hotellen, någon enda bar och en liten sandstrand. 
Hotel sina är ett perfekt hotell för par som vill njuta av lugnet och varandra.

bodrum
en otroligt trevlig stad som gett namn till hela halvön. vill du bo i stadsmiljö ska 
du välja marina vista Hotel mitt i centrum, med ett härligt poolområde och en 
takterrass med utsikt över staden.

aPR MaJ JUN JUL aUG SEP Okt

21° 26° 30° 33° 33° 29° 24°

10° 14° 18° 21° 21° 17° 14°

15° 18° 21° 23° 22° 20° 20°

kLiMat

hört att det finns åtminstone 50 olika 
sorters kebab, bara i Turkiet. Min favorit 
är Iskender kebab där köttet serveras på 
en bädd av stekta pitabrödsbitar, tomatsås 
och yoghurt. 

Dolmusbussarna går i skytteltrafik mel-
lan orterna så efter en välbehövlig dusch på 
hotellet är det enkelt att ta sig tillbaka till 
Bodrum. Nu när solen gått ner har staden 
fått ett nytt utseende. Restaurangborden 
står dukade och i kvarteren kring marinan 
börjar borden att bli fulla. 

Vi slår oss ner på restaurang Memedof, 
ett inte alltför tjusigt ställe men med fan-

tastisk mat. Genomgående äter vi mat från 
havet och jag som älskar bläckfisk njuter av 
de mångarmade delikatesserna i både gril-
lad, friterad och gratinerad form. Fisk till 
huvudrätt och så en liten baklava till kaffet. 

Över 500 barer
Kvällen är ung och rätt över gatan ligger ett 
av Bodrums mest populära uteställen, i alla 
fall om man passerat 30. Här är det trångt, 
men inte varmt. Marina Yacht Club är en 
nattklubb under bar himmel där många 
av landets bästa artister uppträder under 
säsongen. 

Vill man välja något annat är utbudet 
stort. Det finns över 500 barer, nattklubbar 
och diskotek, något för varje smak. Från 
rockklubbar och Europas största utomhus-
diskotek Halkarnas till barer där man sitter 
med fötterna i sanden. Många med levande 
musik. 

Innan musiken har tystnat är jag till-
baka på hotellet. Det är ju en dag imorgon 
också och vi ska på utfärd till Efesos, ett av 
världen största utomhusmuseum. Turkiet 
har så mycket som ska upplevas! • 

text: barbro HolmberG
Foto: JoaKim borén

doria Hotel beaCH Club, bitez

Läs mer på 
Ving.se/ 
turkiet/ 
bodrum
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På Malta komprimeras tusentals år av 
historia och medeltida arkitektur på en yta 
motsvarande en tiondel av Gotland. Här 
väntar även fina vandringsleder, bra och 
prisvärd shopping och ett häftigt nöjesliv. 
Lägg därtill Medelhavets klaraste vatten och 
ett skönt klimat, där både luften och vattnet 
håller en behaglig temperatur till långt in på 
hösten, och du förstår att det finns många 
goda skäl att förlägga en långhelg här. 

Res hit med Ving 
Under våren 2011 startar Ving weekend
resor med direktflyg till Malta. Du flyger 
från Arlanda och resan tar knappt fyra tim
mar. Välj mellan att åka över en långweek
end torsdag–söndag eller en kortvecka 
söndag–torsdag. Premiärflygningen går 
den 31 mars 2011. Ving erbjuder åtta olika 
hotell, från enklare hotell till lyxboende. 
Läs mer på Ving.se/malta

Knappt 10 mil söder om Sicilien ligger Malta, en ö i mellersta Medel
havet ö som många håller som det perfekta weekend resmålet. Här 
kan du bada långt in på hösten och för dig som föredrar shopping 
eller nöjen finns här mycket att välja på.
TexT: KrisTofer Kebbon foTo: vings bildarKiv   

radisson blu resorT sT. Julians, malTa

Detta Visste Du 
inte om maLta
•  malta är europas sydligaste land 

och består egentligen av sju öar, 
varav huvudön malta är störst.

•  malta är europas mest tätbefol-
kade land.

•  malta har två officiella språk, 
maltesiska och engelska.

•  nationalrätten är kanin i rödvins-
sås, ”stuffat Tal-fenek”. 

•  många svenskar arbetar på de 
svenska spelbolag som är base-
rade här. Kanske är det därför sve-
rige alltid får så många maltesiska 
röster i eurovision song Contest?

•  malta är även namnet på en 
svensk duo bestående av Claes af 
geijerstam och göran fristorp, 
som vann den svenska melodi-
festivalen 1973.

•  efterrätten ris à la malta har, trots 
namnet, ingenting med malta att 
göra.

Weekend mitt i medelhavet

Hotell victoria



1
Forntida Thebe 
Luxor, Egypten
Thebe var guden Amons stad och huvudstad i det forntida Egypten, närmare bestämt under det 
Mellersta och Nya riket (ca 2060-1070 f.Kr.). Staden låg på Nilens östra flodbank ungefär 70 mil söder 
om Medelhavet, där staden Luxor ligger idag. Det sägs att 25 % av hela världens antika monument 
finns här och på en och samma dag kan du besöka Karnaktemplet, Luxortemplet, Memnonstoderna, 
faraonernas gravar i Konungarnas dal och mycket annat. En fascinerande tidsresa till den egyptiska 
civilisationens höjdpunkt.

Res till: Luxor/Nilenkryssning 
Pris från: 7.075:-, del i dubbelrum på Maritim Jolie Ville Kings Island r. 1 v från Arlanda 10/2 2011.

5 sevärda världsarv
Har du redan sett Big Ben, besökt Frihetsgudinnan och åkt upp i Eiffel-
tornet? Ingen fara, det finns massvis av spännande sevärdheter kvar. Och 
behöver du lite hjälp på traven är det bara att ta hjälp av UNESCO:s världs-
arvslista. En lista över kultur- och naturminnen som är så värdefulla att de 
är en angelägenhet för hela mänskligheten. Du hinner knappast beta av 
hela listan, men du kanske kan pricka in vår topp 5? 
TExT: KRISTofER KEbboN foTo: VINgS bILDARKIV
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Dolomiterna 
Italien
Dolomiterna är en del av Alperna i nordöstra Italien. Bergskedjan in-
nehåller 18 toppar på över 3.000 meter och täcker 141.903 hektar. Här 
hittar du några av världens vackraste bergslandskap med lodräta väg-
gar, branta klippor och mängder av smala, djupa dalar. Här finns också 
Dolomiti Superski, det största skidområdet i Alperna med dryga 120 
mil pist och ett 40-tal byar i 12 dalgångar.

Res till: Canazei
Pris från: 6.800:-/pers på Villa Mozart. 1 v fr Arlanda 19/3 .

2
Förbjudna staden 
Peking, Kina
Förbjudna staden är ett gigantiskt palats, eller snarare flera palats kring 
ett antal gårdar, och ett unikt exempel på kinesisk kejserlig arkitektur. 
Palatset fungerade som Kinas regeringssäte under Ming- och Qing-dy-
nastierna, från 1422 till 1911. Namnet kommer sig av att området under 
kejsartiden var stängt för alla utom kejsarfamiljen och hovet. Har du 
sett filmen ”Den siste kejsaren” kommer du att känna igen dig här.

Res till: Peking 
Pris från: 6.975:-/pers på Dong Fang Hotel Beijing. 1 v fr Arlanda 10/2.

3Rhodos medeltida stad  
Rhodos, Grekland
Johanniterriddarna ockuperade Rhodos mellan 1309 och 1523  
och började förvandla staden till en fästning, omgärdad av en  
imponerande stadsmur. Med byggnader som Stormästarnas  
palats och Riddarnas sjukhus samt riddargatan Ippoton utgör  
gamla stan i Rhodos ett av de vackraste exemplen på gotisk  
arkitektur du kan hitta.  

Res till: Rhodos 
Pris från: 4.300:-/pers på Sunfamily Poseidonia. 1 v fr Göteborg 1/5. 

4
5Teide nationalpark 

Teneriffa, Kanarieöarna
Teneriffa är skapat kring vulkanen Teide, som med sina 3.718 meter är 
Spaniens högsta berg och den tredje största vulkanen i världen. Teide 
är inte längre aktiv, men nationalparken bjuder ändå på unika naturupp-
levelser. Med gigantiska lavaslätter och spektakulära klippformationer 
känns området som ett mellanting mellan Mars och Nevadaöknen. 
Och så har det ju använts som kuliss i Star Wars-filmerna också. 

Res till: Teneriffa
Pris från: 4.750:-/pers på Sunprime Coral Suites. 1 v fr Arlanda 23/8.



50   vings värld nr 3/2010

På Lara resort & sPa finns nio oLika restau r
anger att väLja meLLan, varav fem är à La carte. 
kom ihåg att boka bord redan första dagen!

På den turkiska restaurangen akdeniz  
får man aLLtid ett gäng ”meze” och nybakat 
baLLongbröd att börja med.

Jag kan villigt erkänna att vi inte lämnat 
hotellet en enda gång. På sju dagar.

Barut Hotel lara resort spa & suites  5

Ligger: utanför antalya, ca 10 km från flygplatsen

antaL rum: 401, hotellet rymmer drygt 1.000 gäster

Passar för: Par och barnfamiljer som söker en bekväm och lyxig 
semester till ett överkomligt pris

vad ingår: allt. all mat och dryck i alla restauranger, de flesta  
aktiviteter, barnklubb, minibaren på rummet m.m.

frånPris: 8.550: per pers, 1 v med avresa från göteborg 20/4 2011.

Läs mer: ving.se/antalya



vings värld nr 1/2011   51

All Inclusive har blivit omåttligt populärt bland svenska barn
familjer. Men hur funkar det egentligen? Vings världs reporter  
gav sig iväg till Turkiet med man och barn för att testa Lara Resort 
& Spa, ett av Vings bästa och populäraste All Inclusivehotell.  
Här kan du följa deras resa dag för dag.
text: Lisa thorngren foto: caroLa byström, Lisa thorngren och david johansson

Dag 1 – Hej Turkiet!
Äntligen på väg! Även om den svenska 
sommaren visar sig från sin absolut bästa 
sida just idag, känns det som en befrielse. 
Hej då matlagning, disk och städning – hej 
sköna All Inclusive-dagar i Turkiet! 

För oss är det All Inclusive-premiär. För 
ett par år sedan skulle jag ha fnyst åt hela 
idén. Vad då, vara instängd på ett hotell-
område och äta buffé tre gånger om dagen? 
Är det inte halva grejen med semestern, att 
strosa omkring och testa olika restauranger 
varje kväll? Men så fick vi barn. Och livet 
förändrades. Enkelt och bekvämt blev 
ledorden. Och nu är vi alltså på väg mot 
Lara Resort & Spa i Turkiet. 1 vecka. Allt 
inkluderat.

Knappt hinner vi upp i luften innan 
Ebba slocknar som en tändsticka och fyra 
timmar senare, mitt i den sammetsmörka 
natten, landar vi på turkisk mark. Lara 
Resort & Spa ligger bara 10 km från flygplat-
sen, och med en yrvaken 1,5-åring känns 
det som en välsignelse. En vänlig man i 
receptionen tar hand om incheckningen 

och ger oss sedan en karta över hotellom-
rådet. Det är enormt. Han pekar vant ut var 
de nio (!) olika restaurangerna och de fyra 
barerna ligger.

–And if you are hungry now we have the 
midnight buffet. Or you can always order 
room service. It is also included, as well as 
the mini bar, avslutar han och ler stort. 

Klockan är 01.42 och jag undrar om man-
nen i receptionen verkligen menar allvar. 
Midnattsbuffé? Fri roomservice? Gratis 
minibar? Jo, det gör han och när Ebba 
somnat för andra gången den här natten 
firar vi vuxna med en flaska kallt vitt vin på 
balkongen. Utan extra kostnad.

Dag 2 – Frukostfrossa och room
service
Ebba, som bryr sig föga om att vi varit 
vakna större delen av natten, slår upp ögo-
nen 06.30. Pigg som en lärka. Så redan strax 
efter sju blir vi några av de första gästerna 
att inta Divan Restaurant, Laras bufféres-
taurang som serverar frukost-, lunch- och 
middagsbuffé. 

En vecka 
inklusive allt

MySSTund på pIRen InnAn LäggdAgS.

VATTenLAndeT – en gIVen Succé! 

Både föR pAppoR ocH eBBoR.

Testpiloterna
famiLjen thorngren: 
Lisa 32 år, mamma
Karlfredrik 36 år, pappa
ebba 1,5 år, barn

VuxenTId – en föRdRInK I cocKTAIL

BARen.



52   vings värld nr 1/2011

Jag, som har en förkärlek till just hotell-
frukostar, blir nästan tårögd när jag kliver 
in i den gigantiska frukostmatsalen. Här 
finns allt – äggröra, pannkakor, prinskorvar, 
omeletter, sju sorters yoghurt, nyttig müsli, 
sockriga flingor, nötter, dignande fruktfat, 
små delikata bakverk, dessertostar, sal-
lader, bröd i alla färger och former. Och så 
ett bord med mousserande vin. Om man 
nu skulle vara sugen på det halv åtta på 
morgonen.

Ebba får en egen barnstol på hjul och 
kan sedan rullas runt mellan de uppdukade 
borden och peka ut sina favoriter. Det blir 
en salig blandning av vattenmelon, nyba-
kad croissant, äggröra, pannkaka och färska 
aprikoser.

Efter frukost är det dags att utforska ho-
tellområdet. Det är gigantiskt! Och Ebba är 
i sjunde himlen. Här finns hur mycket yta 
som helst att ”pringa” på och hur många 
spännande saker som helst att undersöka 
på vägen ner mot stranden. En hammock, 
ett jätteschackspel, ett utegym, en vol-
leybollplan… Men inget går förstås upp mot 

att bada. I havet. Hoppa i vågorna och jaga 
pappa i strandbrynet. 

Vid lunch går vi för enkelhetens skull 
tillbaka till Divan och äter buffén, även 
om det finns en mängd olika alternativ. 
Förutom strandbaren som serverar nygril-
lade hamburgare och iskall öl, bland annat, 
finns det även en snack bar där man kan få 
pizza, bakad potatis, baguetter och jättelika 
fruktfat som take-away. Om man hellre vill 
äta sin lunch vid poolen eller på rummet 
till exempel. 

Efter maten vilar vi alla tre i skuggan vid 
poolen och till kvällen, när Ebba somnat i 
sin säng, beställer vi roomservice: turkiska 
köttbullar, spagetti bolognese och en flaska 
mousserande vin i ishink. Kostar? Inget!

Dag 3 – Vi går på kondis!
Idag har vi upptäckt två nya fantastiska 
saker på det här hotellet. Först vattenlan-
det, med flera olika vattenrutschbanor och 
roliga duschar, och sen konditoriet, Hani-
meli Patisserie. Där kan man få sig en riktig 
italiensk espresso och ohämmat frossa 

bland allt från sachertårta och chokladbis-
kvier till läckra små petit fourer och glass. 
Italiensk kulglass i strut, som har blivit Eb-
bas favorit. Bara idag har hon hunnit få i sig 
tre stycken. Okej, det kanske inte är något 
man vill göra till en vana. Men vi är ju ändå 
på semester! Och så var det ju det där med 
All Inclusive, det KOSTAR inget! 

Ikväll ska vi påbörja vår turné mellan à 
la carte-restaurangerna. Totalt finns fem 
stycken på hotellområdet och jag har nu 
bokat in oss på samtliga utom en. I Sofa 
Fine Dining – hotellets lyxrestaurang – 
får man inte ha med sig barn under 12 år. 
Då allting annat på hotellet är så enormt 
barnanpassat måste det ju finns något and-
hål för de som reser utan småttingar. Ikväll 
börjar vi med Restaurang Turunc som har 
Medelhavstema på sin meny. Men först ett 
glas mousserande i cocktailbaren nere vid 
stranden! 

Dag 4 – Ebba gör nya bekantskaper
Även om vi nu varit här i fyra dagar känns 
det fortfarande märkligt att bara resa sig 

favoritrestaurangen sandaL nere vid stranden. här serveras fisk och skaLdjur.

varje dag går det 
åt 175 fLaskor 
mousserande vin.

barnPooLen med deLvis skuggande 
soLtak. en storfavorit!
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upp och gå när man ätit klart, utan att 
betala. Att inte behöva ta upp plånboken, 
alls, trots att vi både äter och dricker be-
tydligt tjusigare än vad vi gjort på väldigt, 
väldigt länge. 

Idag blir det poolen för oss. Ebba älskar 
barnpoolen. Hon väckte oss i morse ge-
nom att hoppa upp och ner i sin spjälsäng 
och tjuta BADA, BADA, BADA! Och trots 
att hon bara är 1,5 har hon redan skaffat 
sig ett umgänge. Det är Laura från Dublin, 
Andreas från Norge, Emmi från Tyskland 
och Line från Danmark. Tillsammans 
undersöker de hinkar, spadar, uppblåsbara 
vattendjur och annat skoj som alla familjer 
samlat på sig i souvenirshopen och som nu 
ligger utspritt i och omkring barnpoolen.

Dag 5 – Grillkväll
Dagarna här tar uppenbarligen på Ebbas 
krafter. Igår slocknade hon i sin vagn redan 
vid 19-tiden vilket gjorde att vi kunde av-
njuta en en femrättersmeny med fördrink, 
tomat- och mozzarellasallad, grillad lax, 
chokladtårta och avec. Helt själva! 

Idag har vi spenderat större delen av 
förmiddagen på Kids World, ett gigantiskt 
paradis för barn i alla åldrar. Förutom gung-
or, rutschkanor, sandlåda, jättestudsmatta, 
filmhörna och pingisbord finns även ett 
fullspäckat schema av aktiviteter där Ebba 
idag fick vara med ”Minisarna” och måla 
med vattenfärg. Stor succé!

Ikväll har vi bokat in oss på BBQ-restau-
rangen nere vid stranden. Där får man sin 
egen klotgrill och kan sedan plocka ihop 
det man vill tillaga från en kyld buffé med 
allt från marinerade entrecoteskivor till 
kycklingspett, lammracks, färska champin-
joner och majskolvar. Till detta serveras 
klyftpotatis, ris och en mängd olika såser 
och röror. Och vi svenskar som ääääälskar 
att grilla! Ja det här blir nästan som hemma 
– minus alla förberedelser och disk. Och 
minus notan förstås!

Dag 6 – Catch of the daylunch
Idag delar vi upp dagen lite. Förmiddagen 
får jag för mig själv medan Ebba leker med 
pappa i barnpoolen och på Kids World. 

gRILLKVäLL på BBQReSTAuRAngen. pLocKA VAd du VILL ocH gRILLA Så Länge du oRKAR!

TRe KuLoR I en STRuT TAcK!  

eBBA KöAR fRAMföR gLASSBARen.

Ebbas topp 5
1.  att få äta hur många glassar man 

ville.

2.  barnpoolen.

3.  kids World.

4.  de gigantiska gräsmattorna där 
man kunde springa och springa 
och springa…

5.  rafas specialsmoothie med banan 
och kondenserad mjölk.

Mamma & pappas topp 5
1.  skaldjurspastan på sandal.

2.  cocktailbaren vid stranden.

3.  servicen och kvaliteten – på allting!

4.  eftermiddagsfika på konditoriet.

5.  den fria minibaren!

hoteLLområdet är enormt! 
här finns hur mycket yta  

som heLst att ”Pringa” På.

Laras eget kondis serverar tårta, gLass och itaLiensk 
esPresso från tidig morgon tiLL sen kväLL.
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vara absolut max på ett All Inclusive-
hotell. Att det liksom skulle börja krypa 
lite i kroppen redan efter några dagar och 
att vi åtminstone skulle ge oss iväg på ett 
par olika utflykter eller restaurangbesök 
utanför området under veckan. Men nej. 
Jag kan villigt erkänna att vi inte lämnat 
hotellet en enda gång. På sju dagar. Och 
ändå är det fortfarande massor av saker 
som vi inte hunnit med. 

Vi har till exempel fortfarande inte ätit 
på alla restauranger – trots att vi provat 
nya varje dag! Vi har inte testat en bråkdel 
av alla aktiviteter som ingår. Vi har inte va-
rit på hotellets biograf eller spelat tennis 
eller vindsurfat eller paddlat kajak eller 
varit på något av gymmets alla aerobic-, 
pilates- eller yogapass. Som förstås också 
ingår. 

Å andra sidan har vi nog sällan varit så 
utvilade efter en semester. När vi igår satt 
och utvärderade veckan över en skaldjurs-
pasta och ett glas rosé på restaurang 
Sandal Sea Food nere vid havet kom vi 

Vi har inte behövt stressa över några priser i en tjusig meny,  
utan kunnat unna oss precis det vi velat ha.

Hur mycket går 
det åt per dag?
 ca 1.000 ägg

 ca 100 kilo färsk fisk

 ca 600 kilo apelsiner till  

färskpressad juice

 ca 1.000 brödlimpor

 ca 40 kilo glass

 ca 175 flaskor mousserande vin

Källa: Restaurangchefen på Barut Hotel  Lara Resort 
Spa & Suites. Avser högsäsong.

Fyra sköna timmar som jag tillbringar i en 
solstol ute på piren med min bok. Sedan 
äter vi gemensam lunch på favoritrestau-
rangen Sandal nere vid stranden. Här finns 
en färsk-fisk-buffé där man själv väljer ut 
sin filé bland dagens fångst. Denna grillas 
sedan med olivolja, citron och vitlök och 
serveras med små kokta potatisar och 
grönsallad. Otroligt fräscht! Till och med 
Ebba, som annars mest koncentrerar sig på 
att äta så mycket glass hon kan, lassar i sig 
med god aptit.

Efter lunch blir det byte. Medan jag och 
Ebba bygger sandslott på stranden passar 
pappa Karl-Fredrik på att testa bågskytte. 
Varje dag finns en instruktör på plats, och pre-
cis som gymmet, tennisbanorna, squashen, 
kajakerna, vattengymnastiken och minigolfen 
så kostar detta ingenting extra. All Inclusive 
betyder verkligen All Inclusive här på Lara.

Dag 7 – Vi kommer tillbaka!
Sista dagen. Ofattbart. Det har gått så 
snabbt! Jag som trodde att en vecka skulle 

fram till att det nog berodde på följande 
antistressfaktorer:

1. Inte en enda gång har vi behövt leta 
eller planera för ett restaurangbesök. Så 
fort det börjar närma sig Ebbas mattid är 
det i princip bara att vända sig om så finns 
där en dignande buffé, en nygrillad ham-
burgare eller ett fat med färsk uppskivad 
vatten melon.

2. Vi har inte behövt stressa över några 
priser i en tjusig meny, utan kunnat unna 
oss precis det vi velat ha. 

3. Enkelheten. Att ha allting nära, att 
slippa fundera på taxi och hur Ebbas sov-
tider ska lira med våra middagsplaner. Här 
har hon somnat i sin vagn. Vi har ätit lyxiga 
vuxenmiddagar och sedan bara promene-
rat några hundra meter till rummet.

Nä, det här var inte sista gången vi var på 
All Inclusive-semester!  l



 

Några röster om 
All Inclusive

rita ocH andreas lowum, norge

Om Lara Resort & Spa
det är fjärde året i rad vi är här, så det 
säger ju sitt! och anledningen till att vi 
kommer tillbaka är dels servicen, 
personalen, som är så oerhört upp 
märksam och serviceminded. Men 
också maten och variationen som är en 
klass för sig. Här kan man prova olika 
restauranger varje dag och ständigt få 
nya upplevelser. och allting ingår  
– verkligen allting! det blir inga jobbiga 
överraskningar.

scott, Valerie ocH lara Hunter-
douglas, irland

Om Lara Resort & Spa
det är första gången på All Inclusive för 
oss och vi är mycket positivt överras
kade. Bara det här att inte behöva ta 
upp plånboken en enda gång. All 
betyder verkligen All här. Allting ingår 
och det känns oerhört lyxigt. Vi är också 
enormt imponerade av servicen och 
personalen – för att inte tala om maten! 
Vem trodde att ett så stort hotell skulle 
kunna hålla så hög kvalité. fantastiskt.

soile alkula, susanna ocH  
neo andersson, sVerige

Om Sunwing Inclusive på Gran Canaria
det är toppen med Sunwing Inclusive, 
det är det bästa av allt på hela resan! 
utbudet, variationen… den är verkligen 
över förväntan. Sen tycker jag det är 
trevligt att det är ett öppet kök, och att 
man ser när de lagar maten. och så 
flyter allt på så bra, trots att det är 
mycket gäster i restaurangen.

All Inclusive –  
så funkar det

vill du kunna äta och dricka så mycket du vill utan att tänka på notan, ska du 
välja all inclusive. På vissa hotell är det inbakat i priset och på andra går det 
att köpa till. men tänk på att innehåll samt standard på mat och service kan 
variera mellan olika hotell. ett 5vingat hotell har förmodligen en lite lyxiga
re buffé än ett 3vingat. Läs gärna på om hotellet i förväg, och dessutom kan 
gästernas betyg på ving.se ge en fingervisning om vad du kan förvänta dig.

nytt för i år är att ving erbjuder fullständig all inclusive på alla våra 
sunwing resorts, utom i thailand. föredrar du att testa det lokala restau
rangutbudet, utan att missa några måltider som du redan betalt för, ska du 
prova något av våra övriga inclusivepaket. välj den lösning som passar dig. 
eller som vi brukar säga – som man bokar får man äta.

hos ving hittar du flera olika måltidspaket, där mål
sättningen är att det ska finnas något för alla smaker 
och plånböcker.
text: kristofer kebbon foto: david johansson

nYHet! 
sunWing aLL incLusive
•  frukost varje dag
•  Lunch och middag varje dag 
•  dryck till måltiderna
•  drycker från baren
•  snacks och enklare mat mellan  

 måltiderna
•  kaffe, kakor och kulglass
•  barn under 12 år äter gratis

sunWing incLusive
•  frukost varje dag
•   Lunch och middag 5 dagar  

i veckan
•  dryck till måltiderna
•  barn under 12 år äter gratis

sungarden incLusive
•  frukost varje dag
•   Lunch och middag 5 dagar  

i veckan
•  dryck till måltiderna
•  barn under 12 år äter gratis

sunPrime incLusive
•  frukost varje dag
•   middag 5 dagar i veckan  

(5 luncher kan köpas till)
•  dryck till måltiderna

aLL incLusive *
•  frukost varje dag
•   Lunch och middag varje dag 
•  dryck till måltiderna
•  drycker från baren

* Innehållet varierar, på Ving.se ser du vad som gäller på ditt hotell.

Läs mer om våra måltidspaket på Ving.se/allinclusive
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råd&tips

Innan du bokar
Om du inte redan vet vart du vill resa kan det vara värt att 
lägga ner lite tid på valet av resmål. Ju mer du tänker efter 
före, desto större chans att du verkligen hittar rätt! Några 
frågor som kan vara värda att fundera på är:  

•  Vilket klimat föredrar du?

•  Hur långt kan du tänka dig att resa?

•  Vilken typ av resmål vill du resa till – sol & bad, storstad 
eller kanske en skidort? 

•  Familjehotell eller vuxenhotell?

•  All Inclusive, halvpension eller något annat måltids paket?

•  Kanske kan du inspireras av andra gästers restips på Ving.se?

VIktIgt att kolla upp I tId
•   Är ditt pass giltigt? Många länder 

kräver att passet är giltigt i 6 
månader efter hemresan. Och 
glöm inte att även spädbarn måste 
ha pass!

•  Behövs visum? Är du osäker, 
kontakta landets ambassad.

•  Behöver du vaccineras? På 
Vaccinationsguiden.se kan du få goda råd.

•  Är du rätt försäkrad? En normal hemförsäkring 
täcker en del, men inte allt. Europeiska Rese-
försäkringar och Ving erbjuder heltäckande 
semesterförsäkringar. 

boka tIllVal
När du bokar en resa med Ving finns det många 
tillval som kan ge ett mervärde till semestern. Om du 
bokar hemifrån blir det ofta billigare och du behöver 
inte oroa dig för att det ska bli fullbokat. Dessutom 
är det skönt att ha allting fixat när man anländer. 
Några exempel på tillval du kan boka på Ving.se:

•  Golfpaket.

•  Hyrbil.

•  Organiserade utfärder och rundturer.

•  Mobilpaket för dig som vill ringa och surfa billigt.

•  Barnsäng, barnvagn och skötbord för de minsta. 

Så planerar du  
den perfekta resan
Hur får man ut maximalt av sin semester? Svaret stavas p-l-a-n-e-r-i-n-g. 
Allt kan förstås inte planeras i förväg, men med lite förberedelser kan  
du i alla fall undvika de vanligaste fallgroparna. Som en bonus slipper  
du dessutom ödsla tid på tråkiga saker under själva semestern. 

För att hjälpa dig som inte redan är planeringsproffs har vi satt  
ihop några enkla råd och tips på vägen till en riktigt lyckad  
semesterupplevelse. Klipp ut och spara!
TExT: KRIsTOFER KEBBON BIlD: VINGs BIlDARKIV IllusTRATION: sARA KEBBON
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råd&tips

Fler tips hittar du på Ving.se/infor-avresan. trevlig resa!

Få ut det meSta aV reSmålet
Medan vissa bara vill slappa, vill andra träna eller 
resa runt och utforska omgivningarna. Tillhör du 
någon av de sistnämnda kategorierna kan det vara 
en bra idé undersöka utbudet redan innan du åker. 

•  läs på om resmålet! Printa ut en reseguide från 
Ving.se eller, om du verkligen vill fördjupa dig, 
skaffa en guidebok.

•  Planera utflykter och kolla upp vilka sevärdheter 
som är värda ett besök.

•  sök på nätet efter evenemang på resmålet under 
reseperioden.

•  Reser du på en cityweekend, där utbudet är stort 
och tiden knapp, är det bra att notera adresser till 
sevärdheter, shopping och restauranger.

•  undersök vilka träningsmöjligheter som finns på 
hotellet.

 underlätta reSan
•  Bor du långt från flygplatsen kan det vara en bra idé att 

boka långtidsparkering på flygplatsen – och kanske även 
hotellövernattning om du reser med ett tidigt flyg.

•  ladda din mp3-spelare med bra musik – eller sagor till 
barnen.

•  För att undvika uttorkning, drick mycket vatten under 
flygresan.

•  På långa flygresor kan stödstrumpor vara bra för 
blodcirkulationen.

•  Har du en iPhone kan det vara läge att stänga av surffunk-
tionen, så att du slipper tråkiga överraskningar när 
mobilräkningen kommer.

•  Kolla upp om det finns bankomater på resmålet, om inte så 
se till att växla till dig landets valuta inför resan. Indikation-
er på landets prisnivå finns i resmålsguiderna på Ving.se.

 glöm Inte hemmet
•  Bor du i villa? Be grannen ta in posten och 

vattna blommorna medan du är borta.

•  underlätta inte för inbrottstjuvar genom 
att berätta om dina semesterplaner på 
telefonsvarare, Facebook etc. Berätta när 
du kommit hem i stället!

•  Glöm inte presenterna till de där hemma. Reser du med 
Vings flygbolag, Thomas Cook Airlines, kan du enkelt 
och bekvämt förbeställa presenter på www.airshoppen.
se, och få dem levererade till din plats på flyget hem. 

•  städa innan du åker – det är betydligt trevligare att 
komma tillbaka till ett städat hem.

FinnS träningSmöjligHet på  

reSmålet?

packnIng
•  Det absolut bästa tipset när det gäller packning är att göra en packlista, 

gärna i god tid innan resan. Det är lätt att glömma bort något om man 
”spontanpackar” kvällen innan avresa. 

•  Glöm inte viktiga saker som pass, biljett, mediciner, solskydd, toalettartik-
lar, linser, mobilladdare. Konsultera reseguiden på Ving.se för information 
om adapter behövs.

•  Glöm inte reseapoteket. På apoteket kan du få goda råd om vad som bör ingå.

•  Ömtåliga saker och sådant du inte klarar dig utan packas i handbagaget.

•  En skötväska med några blöjor och våtservetter är ett måste för dig som 
reser med mindre barn.

•  Ibland är det svårt att veta hur mycket blöjor och barnmat man måste 
packa ner. Ta hjälp av reseguiden på Ving.se för information om utbudet på 
resmålet.

glöm inte att lämna lite utrymme i packningen  
för souvenirer och andra shoppingfynd.

läS på innAn du åKer!



Lena Aronsson har sedan hon började på 
Ving 2005 jobbat med allt från barn- och 
ung doms arrangemang till konferensresor. Idag 
jobbar hon som bokare och ekonom på Cypern. 

Serena Bay, Cypern – ToTal avSlappning i 

underBara omgivningar  

Cypern är känt för sina många sandstränder och 
sitt glittrande badvatten, men det finns en liten strand som för mig är 
något alldeles speciellt. Strax utanför Protaras, i en vacker liten vik, ligger 
den undangömda, pittoreska stranden Serena Bay. Här kan du ligga och 
njuta av sol och bad med en bra bok och känna dig totalt avslappnad. 
När magen börjar kurra slinker du bara in på den idylliska lilla strand
baren och beställer in meze med dagsfärsk fisk och grillad halloumi.

Tobias Ögren  har jobbat på Ving sedan 
2010. Han jobbar för närvarande som guide på 
Gran Canaria och har tidigare arbetat i Turkiet. 

en Svalkande oaS   

Dimcay, Alanya

Mitt härligaste smultronställe på sommaren är 
Dimcay, ca 25 minuter utanför Alanya i Turkiet. 
Riktigt heta dagar är det helt fantastiskt att åka 
upp till Dimcayfloden, som har sin källa uppe i Taurusbergen. Bara 
resan i sig är en upplevelse, man lämnar storstaden bakom sig och åker 
upp längs med slingriga vägar tills man når floden. Klimatet där uppe 
är underbart, floden är bara 13 grader och kyler ner hela omgivningen. 
Det finns inget bättre än att bara ligga där, koppla av och avnjuta en 
god lunch. Och vill man så går det bra att ta ett dopp i floden!

Alla letar vi väl efter de där guldkornen på semestern. 
Den där gömda badviken, den perfekta stranden 
eller den vackraste utsiktsplatsen. Men hur hittar 
man till dessa oupptäckta pärlor? Vi bestämde oss 
för att fråga de som verkligen borde veta – vår egen 
utlandspersonal.

Guidernas bästa 
smultronställen

Sebastian Cotte gick Vings guideskola 
i april 2009 och har sedan dess jobbat som 
guide på Rhodos och Gran Canaria. I vinter 
jobbar han i Kamala, Thailand. 

reSTaurang mandala, rhodoS  

– hemlagad maT i en magiSk miljö 

Den gamla stadsdelen i Rhodos är en riktig 
labyrint, men vågar du lämna huvudgatan Sokratous och bege dig in 
på de mindre besökta bakgatorna kan du fråga dig fram till restaurang 
Mandala, en av stadens dolda pärlor. Här sitter du bland blomkrukor, 
färgade stenar och ljuslyktor vid bord i alla storlekar och former. På 
väggen hänger kvällens meny, en griffeltavla som suddas ut och upp
dateras allt eftersom ingredienser tar slut och köps in. Köket är öppet 
och här kan man efter beställning se husmor börja hacka, krydda och 
tillaga din mat från grunden.

tre tips

reSTaurang mandala, rhodoS.

På väggen hänger kvällens meny, en griffeltavla som
 

suddas ut och uppdateras allt efter
som ingredienser  

tar slut och köps in.

Riktigt heta dagar är det helt fantastiskt att åka 

upp till Dimcayfloden, som har sin källa uppe i 

Taurusbergen.

dimCay, alanya

I en vacker liten vik utanför Protaras ligger den  undangömda, pittoreska stranden Serena Bay.

Serena Bay, Cypern
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Vi frågade er läsare vad ni ville 
se mer av i Vings värld. Två önske-
mål återkom gång på gång. Det ena: fler 
rese berättelser från våra gäster. Det andra:  
reportage från sällskap som reser i lite annorlunda 
konstellationer. Hur är det till exempel att resa med 
mormor? Kompisgänget? Svärföräldrarna?

Vi slog två flugor i en smäll och efterlyste skribenter bland våra vänner 
på Facebook. Vi fick massor av svar, och det är med stor glädje vi nu kan 
presentera fem reseberättelser, från fem städer, skrivna av fem av våra 
läsare. 

reser till stan

Vill du också vara med och diskutera resor med tusentals 
resesugna människor? Gå in på facebook.com/vingresor, 
klicka på gilla-knappen och häng med i diskussionerna! 

Läs mer om city- & weekendresor: Ving.se/city
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En dag förra sommaren sa farmor: ”Jag vill åka till New York!”. 
Hon hade aldrig varit i USA förut och kände, 85 år gammal, att 
New York City var en plats man skulle ha besökt åtminstone en 
gång i livet. Vem vill inte åka bort med sin farmor, tänkte jag, och 
plötsligt en tidig morgon i september var vi på väg.

 Känslan när vi i taxin såg de första skyskraporna var enorm 
och farmor var så där härligt pirrig, spänd och hade hela tiden 
en massa frågor. Eftersom jag varit i NYC två gånger tidigare fick 
jag både agera guide och assistent. För att vi verkligen skulle 
kunna maxa farmors upplevelse så hade jag bokat ett hotell som 
låg mitt på Times Square och för en äldre människa så tror jag 
att de synintrycken räcker och blir över! Det är en massa män-
niskor som springer omkring dygnet runt, lampor som blinkar, 
taxibilar som tutar och försäljare som försöker att få dig att köpa 
just deras produkt.
 
Vi installerade oss snabbt på rummet (vi delade ett dub-
belrum med utsikt över 8th Avenue) och gick ut på stan för att 
känna pulsen. Hotellet låg också mitt i teaterdistriktet, så det 
var turister överallt! Jag sa åt farmor att hålla hårt i väskan, och 
hon använder käpp så det gällde för henne att ha koll på alla sina 
saker. Magväska med pengarna i blev lösningen för att vara så 
säker som möjligt.

Första dagen hade vi varit vakna sedan 04.00 svensk tid, 
så framåt eftermiddagen var vi så trötta att vi hoppade på en 
sightseeingbuss och satt kvar hela varvet runt Downtown NYC 
och bara njöt av att bli runtkörda. Ibland kan det vara skönt att 
inte behöva vara så aktiv själv och det är nog mitt bästa tips till 
den som reser men en pensionär: planera inte in för mycket, ha 
tålamod och njut hela tiden, för tempot är lite långsammare än 
med en yngre resenär.

 Nästa dag tog vi även Uptown-varvet med samma buss, och 
under veckan hann vi också med med Central Park, shopping 
(bland annat på Century 21 där jag kunde släppa lös farmor i 
timmar!), utsikt från Empire State Building, guidad båttur runt 
Frihetsgudinnan (farmors favorit under veckan), Mamma Mia 
på Winter Garden Theatre, långa promenader, museum som 
t.ex. The Metropolitan, FN-byggnaden och mycket, mycket mer!
 
Jag tror att farmor verkligen fick mersmak för det här med att 
resa, för sedan vi kom hem har hon bland annat varit iväg på 
Hurtigruten, dock med en annan reskamrat, men det är en helt 
annan historia…

reser till stan

Frihetsgudinnan  

var Farmors Favorit.

new York är en storslagen upplevelse För 
alla generationer.

New York på 
farmors vis

TexT: AnnA STAhLin
FoTo: AnnA STAhLin och VinGS biLdArkiV
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Jag och mina två bästa tjejkompisar åker alltid på en weekend 
en gång om året. 2010 blev det Paris! Vi checkade in på hotellet vi 
bokat och det var en riktig fullträff. Mitt i de mysiga latinkvarte-
ren låg det och utanför dörren hade vi mängder av mysiga barer, 
restauranger och ett härligt sorl av människor. Första kvällen blev 
det en mojito toppad med fransk champagne innan vi somnade in 
i våra mjuka hotellsängar. Vi var ju tvungna att spara batterierna till 
shoppingen som väntade!

Dag två strosade vi runt i samma kvarter och Quartier Latin bjöd 
på butiker som verkligen var i vår smak. Vi kryssade fram bland 
kullerstensgränder, in och ut i småbutiker där vi fyndade skor och 
njöt av dofterna av nybakade crêpes. Senare på dagen tog vi oss 
också en skön promenad in till Champs-Élysées, via Eiffeltornet 
och andra pampiga byggnader. Det blev många flugor i en smäll, 
allt ligger ju så bra till i Paris.

Shoppingmässigt så fanns verkligen något för alla plånböcker, 
allt ifrån Louis Vuittons flaggskepp med 7 våningar (ligger inbäddat 
bland andra välkända butiker på paradgatan Champs-Élysées) till 
Bensimon, Muji och Tati, Frankrikes svar på H&M, som ligger på 
Rue des Francs-Bourgeois. Och mitt i strosandet på Champs-Ély-
sées så ser jag min favoritbutik Sephora skymta, en enda stor dröm 
för den som inte fick nog i flygplatsens taxfreebutik. Här finns allt i 
parfym-, kräm- och skönhetsväg.

På lördagskvällen googlade vi fram Paris hetaste nattklubb, dit 
skulle vi! Hur vi skulle komma in fick bli ett senare problem. Några 

reser till stan

Med tjejgänget i Paris

timmar senare stod vi utanför denna heta nattklubb, som visade 
sig vara igenbommad. Inte en person i närheten. ”Vi ger det några 
minuter” sa vi besviket till varandra och funderade på vad vår  
plan B egentligen var.

Efter en stund kom två killar som vi snabbt frågade om hjälp. 
Det visade sig vara en riktig jackpot – för en taxiresa senare var vi 
på Paris nya, trendiga nattklubb L’Arc. Tillsammans med killarna 
gick vi före den långa kön, direkt in på ställets VIP-avdelning där vi 
behandlades som drottningar. Det var nämligen ingen mindre än 
förre Chelsea-spelaren och franske landslagshjälten Frank Lebouef 
som vi sprungit på. Han var urtrevlig och skämde bort oss rejält 
och när vi vaknade upp morgonen efter så undrade vi om vi hade 
drömt allt. 

Vilken kväll – vilken stad!

Det var nämligen ingen mindre 
än förre Chelsea-spelaren och 
franske landslagshjälten Frank 
Lebouef som vi sprungit på.

glada miner i vip-avdelningen.

TexT och FoTo: emeLie bäckmAn
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Min son Filip och jag, mamma Anna, skulle åka på några dagars 
ledighet utan pappa, och Filip fick välja mellan bad- eller stor-
stadssemester. Till min stora glädje valde Filip London, en stad 
som jag besökt åtskilliga gånger och som mitt hjärta klappar spe-
ciellt för. Detta har nu smittat av sig på Filip, som klart och tydligt 
meddelat att dit vill han åka fler gånger.

Hur som helst, vi bokade tre dagars ledighet och fixade också 
biljetter till de attraktioner som lockade Filip. Dit hörde naturligt-
vis London Eye, till min stora skräck… eftersom jag är höjdrädd. Ett 
löfte är dock ett löfte och det var helt fantastiskt att se London i ett 
sådant perspektiv! Den resan kan jag verkligen rekommendera och 
jag kommer själv att göra om den i framtiden.

Vårt hotell var beläget på en gata strax intill Oxford Street och den 
första morgonen besökte vi vår första affär, det stora leksaksva-
ruhuset Hamleys – ett enormt fyravåningshus med leksaker i alla 
former. Filip hade aldrig kunnat föreställa sig storleken och mass-
utbudet, även om jag försökt förklara för honom. Första dagen 
tillbringade vi två timmar här och därefter hann vi med ytterligare 
två besök innan hemfärden. Dagen gick också åt till att åka dubbel-
däckad buss. Helläckert med nedcabbad dubbeldäckare!

London genom  
en 7-årings ögon

Dag två sken solen  från en klarblå himmel och det bar iväg till 
London Eye för att hämta våra biljetter. Filips kommentar: ”Det var 
det största Pariserhjul jag sett!”. Jag kan inte annat än instämma 
och det var en fantastisk upplevelse. Vidare till London Aquarium 
som ligger granne med London Eye. Fantastiskt med ett så stort 
akvarium i London, och med en inomhusbassäng som kunde ses 
från alla fyra våningarna. Under rundturen fanns det gåtor och 
uppgifter för barnen att lösa och Filip tyckte det var livat värre med 
pirater och skattkistor.

Sedan bar det av i taxi till Harrods varuhus. Jag förklarade för 
Filip att det varit drottningens varuhus, och när han såg det hela 
sa han direkt: ”Oj, så rik drottningen måste vara!”. Jag måste nog 
instämma i det uttalandet!

Många minnen och intryck blev det, och vi kommer säkert att 
göra om vår minisemester i framtiden.

TexT: AnnA SAndqViST
FoTo: AnnA SAndqViST och VinGS biLdArkiV

FYra våningar med leksaker, en aFFär helt  
i Filips smak.

en tur med dubbeldäckare ingår Förstås 
när man är i london.

Filips Första besök i london var knappast 
det sista.
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en skål För den nYblivne 30-åringen.

I april 2010 hade jag och min sambo Magnus bestämt oss för 
att åka till Rom för att fira hans 30-årsdag. I ett svagt ögonblick 
under julhelgen lovade vi även Magnus föräldrar att de fick 
följa med, vilket de fint påminde oss om när det var tid att boka 
resan. Då mina föräldrar så gärna ville följa med och fira Magnus 
så frågade vi även om de ville följa med. Vår tanke med det här 
snilledraget var att de kunde avlasta oss så att jag och Magnus 
kunde få lite tid på tu man hand. Men vilken oväntad resa det 
blev! Vi umgicks varje kväll och hade en så härlig resa tillsam-
mans.

 
Vi lämnade ett kallt och regnigt Sverige och möttes av ett Rom 
som visade sig från sin bästa sida. Det var strålande solsken och 
17 grader i luften, ett perfekt väder för en cityweekend. Det var 
mycket enkelt att ta sig runt i Rom till fots. Historiska byggnader 
såsom Colosseum, Fontana di Trevi, Forum Romanum, Pan-
theon, Vatikanen och Spanska trappan kan låta mycket att hinna 
med på en weekend, men avstånden var korta och helt plötsligt 
står man framför ännu en sevärdhet. Dessa varvades med 
stående cappuccino, glass och härliga vinluncher på dagarna.

Vi hade liknande upplägg under alla de fyra dagarna. Vi träf-
fades vid frukost och begav oss sedan i samlad tropp ut på stan. 
Under eftermiddagarna delade vi oftast på oss ett par timmar 
och gick parvis, för att sedan mötas upp under middagen för att 
utbyta tips om de bästa fiken, lunchrestaurangerna eller någon 
sevärdhet vi upptäckt under dagen. 

 
Restaurangkulturen i Rom var helt fantastisk. Glöm trötta 
föräldrar! Det visade sig att de nyblivna pensionärerna hade 
mer energi än både jag och min sambo. Första kvällen besökte vi 
restaurang Osteria St. Ana, en mysig och traditionell restaurang 
i romansk stil. Det bjöds på fantastiska smårätter: grillad moz-
zarella, oliver i marinad och parmaskinka, för att bara nämna 
några. En annan härlig restaurang var Alfredo´s vilken special-
iserade sig på fettucini som var helt fantastiskt god. Om inte 
annat var det kul att sitta och titta på alla foton med kändisar 
som besökt restaurangen under åren. Klart värt ett besök!

 
Resan kunde inte blivit mer lyckad. Det var ett ypperligt 
tillfälle att komma närmare både mina egna och min sambos 
föräldrar. Förutsättningarna med god mat, solsken, sevärdheter 
och trevligt sällskap kunde inte varit bättre. Våra föräldrar har 
redan börjat fundera på nästa gång vi ska åka iväg tillsammans 
på en cityweekend. Och inte oss emot, Romresan gav definitivt 
mersmak!

TexT och FoTo: JohAnnA SJöcronA

30-årsdag med  
svärföräldrarna i Rom

reser till stan

…och andra halvan.

ena halvan av resesällskapet…
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Äntligen hade vi bestämt oss. Vi skulle åka till Barcelona och 
se på fotboll, jag och min son Robin. Nu började min sambo bli 
intresserad av att följa med och shoppa lite. Intresset spred sig och 
till slut var det jag, min son och dotter sedan ett tidigare äktenskap, 
min sambo och vår lille kille på 7 månader, min sambos föräldrar, 
hennes bror med sambo och deras två barn på 7 år respektive 13 
månader. 11 personer totalt!

Resan ner till Girona i Spanien gick jättebra, trots mina funder-
ingar om liten gnällig kille på flyget. Han var så glad hela tiden. Väl 
framme så blev det en bussresa på dryga timmen till Barcelona. 
Efter en kort promenad så var vi alla 11 framme vid Hotel Rialto, 
mitt i Barcelonas centrum. Vi packade upp snabbt och sedan var 
det mat som gällde. Det finns många härliga restauranger i Barce-
lona. God mat och dryck intogs, sedan strosade vi runt och kollade 
på allt spännande som fanns att se. Katedralen besöktes, liksom 
den fantastiska sandstranden som ligger mitt i staden. Lite för kallt 
för att bada i mitten på april, men vackert var det. 

Dag två tog vi en sightseeingbuss runt Barcelona. Man köper 
en dagsbiljett och kan gå av och på var man vill efter denna rutt. 
Mycket trevligt och rekommenderas varmt. Vi åkte runt hamnen, 
OS-anläggningen, Camp Nou med mera. Tillbaka igen och dags för 
kvinnornas heta längtan, shopping!! Det finns mycket trevliga buti-
ker i Barcelona och för många olika plånboksstorlekar. Den kända 
gågatan Las Ramblas besöktes och där är det ju ett måste att gå till 
saluhallen. En stor fröjd för både ögat och smaklökarna. Tvärgator-
na till Las Ramblas har lite lägre priser, både i restaurangerna och 
butikerna. Dag två innebar för oss killar höjdpunkten på resan – 
fotbollsmatch med Barca!! Besök på fotbollsmuseet och en stund 
i Barcas egna sportbutik. Hur mycket som helst att köpa, om man 
vill det. Lite hamburgare och god dryck intogs sedan på Camp Nou. 

Fotbollsmatchen var en speciell upplevelse. Ca 90 000 i publiken 
och vi har aldrig upplevt något liknande tidigare. Efter matchen, 
som för övrigt vanns av Barca med 3-0, skulle man tömma arenan 
på tio (!) minuter – och det gjorde man också. Imponerande. 

Ny dag, frukost och sedan var det dags att ta sig tillbaka till Girona 
och flyget hem. Då byttes denna fantastiska resa till en mardröm. 
Fastspända i planet på väg att taxa ut, så blev det stopp. Ett fel sa 
man till oss. Väntan blev lång och till slut kom beskedet, aska från 
vulkanen på Island hade gjort att Skavsta stängt. Ett par timmar 
blev till tre dagar, som blev fem dagar på hotell i Girona. Men det 
tar vi en annan gång!
TexT och FoTo: PeTer WiLLmAnn

på Fc barcelonas hemmaplan – camp nou.

11-mannatruppen  
i Barcelona 

reser till stan

Dag två innebar för oss  
killar höjdpunkten på resan  
-- fotbollsmatch med Barca!!
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Vintern 2011/2012 lanserar Ving charterresor till vackra 
Mombasakusten i Kenya. En resa för dig som vill uppleva 
något utöver det vanliga på semestern. Som elefanter, 
lejon, leoparder, noshörningar och bufflar, till exempel.
TexT: KrisTofer Kebbon foTo: MaTs Högberg

Landskapet på savannen är olikt allt annat. Här väntar garanterat unika na-
turscener och sannolikheten är stor att du får se ”the big five” – elefant, lejon, 
leopard, noshörning och afrikansk buffel. I nationalparkerna Shimba Hills, 
Tsavo och Amboseli strövar dessa djur fritt och att se dem dricka vatten med 
Kilimanjaro som fond är en smått enastående upp levelse.

När du reser till Kenya kan du välja mellan flera olika safaris, från tre till åtta 
dagar. Efteråt kan du smälta intrycken med en avkopplande sol- och badsemes-
ter vid Diani Beach på Mombasakusten. Här bor du i vackra hotell och njuter av 
Indiska oceanens vita sandstränder.

Vings Kenya
PrisexeMPel: 9.975:- per person, 1 v på Kaskazi beach 3 
med avresa från arlanda 14/12 2011.

flygTid: Cirka 10 timmar, en mellanlandning.

Vings HoTell: ett tiotal hotell, varav flera all inclusive och 4 
safarihotell (bekväma vildmarkshotell eller lyxiga tältcamps).

safaris: Välj mellan 3, 4, 5 eller 8 dagar. de två sistnämnda har 
svensktalande guide.

Tid: svensk tid + 2 timmar.

Transfer: Ca 2,5 timmar.

Diani bEach, KEnya.
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Kenya – savanner,  
stränder och safaris

Läs mer på Ving.se/kenya



Aktiv semester

Vilken blir din 
semesterfavorit?

CrossTraining, SatsCore, 
SatsEnergy, SatsPowerStep, 

SatsYoga eller SatsKids?
Vårens träningsnyheter 

lanseras i mars 2011.

Känner du till att du kan träna med SATS även på din 

semester? På alla Sunwing Resorts och Sunprime Resorts 

kan du delta på SATS egenutvecklade konceptklasser 

med inspirerande musik, förbestämt träningsupplägg 

och välutbildade instruktörer. 
 
På Sunwing Resorts erbjuds dessutom kidsklasser 

- lek, dans och rörelseglädje för alla barn.

Varmt välkommen till en aktivare semester!
Läs mer på www.sats.se

Org Ny design SATS Sunwing VT 203   3 2010-12-09   16:01:23
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Hallå där…
…Sarah Dawn Finer, albumaktuell ar-
tist som nyligen semestrade på Hillside 
Su i Antalya, Turkiet.
 
VaD gjorDe Du på Din SemeSter?
Tog ledigt! Läste böcker, vilade, 
solade, njöt... Jag passade även på att 
ta spabehandlingar med olika sorters 
massage. Och så tränade jag, gymmet 
var toppen!
 
VaD tyckte Du om hotellet?
Det var så häftigt designat med 
ljussättning och vitt överallt. Det var 
snyggt, vackert och futuristiskt. Jag 
älskade spat, behandlingarna, tränings-
möjligheterna, maten, restaurangerna, 
rummet, poolen och strandbaren. Och 
frukosten var otrolig.
 
har Du något DrömreSmål 
Som Du ännu inte beSökt?
Sydafrika, Västindien, Latinamerika, 
Kina, Japan och Australien... för att 
nämna några!

roomservice

Vi ber alltid våra gäster betygsätta hotellet de bott på. Nu kan vi 
avslöja vilka som är de mest populära hotellen, alla kategorier. Blir 
du sugen att hälsa på finns mer info och bildspel på Ving.se.

Gästernas favorithotell

1. The Cliff Bay Resort  
5  

Madeira, Portugal

2. Barut Hotel Lara  
Resort 5   
Antalya, Turkiet

3. Dalouda   
4 

Parga, Grekland

4. SunPark Ocean  
r 

Alanya, Turkiet

5. Zaja Apartment   
3  
Makarska rivieran, Kroatien

29 %
…av de som reser  
på en weekendresa 

gör det för att  
vårda sin relation. 
Allt enligt 11.493 
tillfrågade i Vings 

resepanel.

Den mytomspunna stadsdelen Harlem 
i New York har fått ett ordentligt 
uppsving. Det tidigare så nedgångna 
området håller på att bli riktigt trendigt 
och spås locka alltfler turister. Ett 
tydligt tecken är öppnandet av Aloft 
Harlem Hotel, det första nya hotellet i 
Harlem på över 40 år. Aloft ligger nära 
flera kända landmärken, som restau-
rangen Sylvia’s Soul Food och klassiska 
Apollo Theater, platsen där legend-
ariska artister som Jimi Hendrix, James 
Brown och Jackson 5 slog igenom. 

Är du en av de som tycker att hotell-
frukosten är det bästa med hela se-
mestern? Då har vi ett hett tips till dig: 
Hospes Maricel i exklusiva Illetas på 
Mallorca. Här finns nämligen världens 
bästa hotellfrukost, åtminstone om 
man får tro det spanska gastrono-
miska sällskapet Madrid Fusión. Men 
förvänta dig ingen traditionell fru-
kostbuffé, här handlar det om en lyxig 
sjurättersfrukost som serveras direkt 
vid bordet!

Världens bästa hotellfrukost
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Nytt hotell i Harlem 
HILLSIDE Su 
5
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Sunwing Resort  
– barnens 11 underverk

Världen har sina sju underverk, men för barnen handlar det snarare om elva. För det 

finns inte många andra platser där de yngsta trivs så bra som på Sunwing Resort. Här 

har vi ägnat de senaste 40 åren åt att finslipa semesterupplevelser så att de skall passa 

både barn och vuxna. Och en sak har vi lärt oss: mår barnen bra gör föräldrarna det 

också. Därför har vi anpassat allt in i minsta detalj, från lunchmenyer till poolområden, 

för att hela familjen ska få en så avkopplande och lyckad semester som möjligt.

Idag kan vi erbjuda elva Sunwing Resort på populära resmål runt om i värl-

den. De flesta ligger på, eller nära, fina sandstränder. Vilket av dem du väljer 

är egentligen bara en smaksak.

•   Familjevänliga lägenheter eller rum med  
rymliga balkonger och terrasser, pentry 
och badhanddukar

•   Nära till havet

•   Barnpool med solskydd 

•   Poolvakter

•   Gratis mat för barn under 12 år

•   Aktiviteter för stora och små

•   Play & Chat med Playstation 3

•   Barnens maskotar Lollo & Bernie

•   Gym och fitness

•   Restaurangerna La Tasca, Fino 
Restaurant & Grill och Lime Bar

•   MiniMarket

•   Möjlighet till internetuppkoppling

•   Easy Travel med check-in på hotellet, 
extra bagagevikt och direkttransfer (ej 
Turkiet)

Alltid på Sunwing Resort

SuNwiNG RESoRT & SPA ARGuiNEGuíN
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Läs mer på  
Ving.se/sunwing

NyHet! SuNwINg wateRwORlD ReSORt 

MakaDI BeacH r, egypteN

Det senaste tillskottet i Sunwing-familjen med ett 

poolområde utöver det vanliga och all Inclusive 

inbakat i priset. 

SuNwINg ReSORt & Spa SaNDy Bay 
r, cypeRN

Vårt mest populära familjehotell på solsäkra 
cypern, med härliga stränder, underbara pooler 
och kristallklar snorkling.

SuNwINg ReSORt & Spa SIDe BeacH  

4, tuRkIet

Hav, pooler och turkiska bad. ett av våra mest 

barnvänliga hotell, vid en av turkiets härligaste 

stränder.

SuNwINg ReSORt MakRIgIalOS  
4, kReta
Fina stränder, fantastisk utsikt och hus som ligger så vackert att de fått namn efter grekiska gudar.

SuNwINg ReSORt kaMala BeacH  
4, tHaIlaND
Sunwing Resort kamala Beach i phuket erbjuder både en långgrund strand och ett fantastiskt poolområde för hela familjen.

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

SuNwINg ReSORt FañaBé  

4, teNeRIFFa

på natursköna teneriffa, en av de grönaste 

kanarieöarna, ligger detta perfekta familjehotell 

med nära till allt.

SuNwINg ReSORt & Spa cala BONa 

r, MallORca

ett bekvämt familjehotell på Mallorcas vackra 

östkust, med havet i blickfånget, golfbanan på 

nära håll och Fitness & Spa runt hörnet.

SuNwINg ReSORt & Spa BaNgtaO BeacH 
r, tHaIlaND

Sol, vita stränder och god mat. Några vajande 
palmer är det enda som skiljer resorten från den 
8 km långa stranden.

SuNwINg ReSORt & Spa alcuDIa  
r, MallORca

ett riktigt familjeparadis med perfekt läge  
precis vid den breda, långgrunda och milslånga 
alcudiastranden.

SuNwINg ReSORt & Spa aRguINeguíN r, gRaN caNaRIa
en familjeanläggning som inte gör någon besvi-ken. läget vid gran canarias solkust är fantas-tiskt, med havsutsikt så långt ögat kan nå.
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Sunwing Resort – barnfamiljernas favorit 
Sunwing Resort är Vings egna familjehotell och utan tvivel det 
bästa vi kan erbjuda barnfamiljer. Här finns allt du kan önska 
för att få en riktigt lyckad semester. Stora fräscha lägenheter, 
alltid barnpool, gratis barnbuffé för alla under 12 år och aktivi
teter för både stora och små.

SunGarden – noggrant utvalda familjehotell 
SunGarden är barnvänliga hotell med god standard. Här bor 
alla gäster i rymliga rum och lägenheter, några av dem med 
plats för upp till 7 personer. Dessutom finns det gott om facili
teter samt fina poolområden, barnklubbar och roliga aktiviteter. 

SunFamily – prisvärda familjehotell
SunFamily är över hundra utvalda hotell över hela världen, där 
vi har haft många nöjda familjer som gäster. Hotellen kan vara 
ganska olika sinsemellan men har ett gemensamt – de passar 
perfekt för barnfamiljer.

SunFamily Exclusive – lyx för barnfamiljer
SunFamily Exclusive är riktigt lyxiga hotell som välkomnar 
gäster i alla åldrar. Här bor du elegant och barnvänligt på en 
och samma gång, i hotell med en internationell atmosfär.

Disneyland® Paris – en värld fylld av magi
Disneyland® Paris är en komplett nöjesvärld där ingenting 
saknas. I anslutning till nöjesparkerna ligger de åtta Disney
hotellen, vart och ett med sitt tema.

Läs mer och jämför på Ving.se/familjehotell

Fler hotell som 
älskar barn
att resa med barn är en underbar upplevelse, förutsatt 

att barnen är välkomna och att de trivs. Ving har gott 

om familjehotell som är speciellt utvalda för att de tar 

så väl hand om sina yngsta gäster. Flera hundra, faktiskt. 

Här presenterar vi våra olika familjekoncept. 

SuNFAMiLy CoRdiAL MoGAN VALLE
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Sunprime  
– semester för vuxna
Vuxna som reser utan barn behöver något eget. Därför har vi skapat hotell-

konceptet Sunprime Resorts, hotell som fokuserar på semester för vuxna. 

garanterat fritt från köttfärssås, barnpooler och lekplatser. Istället får du 

design, högklassig mat, goda viner, träning, spa 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.

SuNpRIMe RIVIeRa BeacH & Spa 4
playa Del cuRa, gRaN caNaRIa
Här bor du precis på stranden i fridfulla playa 
del cura, nära charmiga puerto de Mogán. 
tre av öns bästa golfbanor ligger i närheten.

SuNpRIMe atlaNtIc VIew SuIteS & Spa 
4, playa Del INgléS, gRaN caNaRIa
en modern och påkostad anläggning där 
varenda detalj är noga genomtänkt. ligger i 
populära playa del Inglés på gran canaria.

SuNpRIMe kaMala BeacH ReSORt
r , kaMala BeacH, tHaIlaND
Vårt första Sunprime i thailand ligger direkt 
vid stranden kamala Beach. på hotellområdet 
finns en trädgård med fyra sköna pooler.

NyHet! SuNpRIMe palMa BeacH SuIteS & 
Spa 4, playa De palMa, MallORca
Nya Sunprime palma Beach & Spa har ett per-
fekt läge vid stranden med en fin strandpro-
menad och fantastisk utsikt över Medelhavet.

Alltid på Sunprime Resorts
•  Semester utan barn 

•  Lugn, ro och total avkoppling 

•  Sviter med stora balkonger och sköna sängar 

•  Stora, varma pooler med gott om solstolar 

•  Högklassig mat och goda viner 

•  Spa, gym och aerobics 

Läs mer på Ving.se/sunprime

SuNpRIMe cORal SuIteS & Spa r, 
playa De laS aMeRIcaS, teNeRIFFa

Bra läge med promenadavstånd till både strand 
och centrum. Massor av shopping samt ett stort 

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

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

Golfresor
Ving är Skandinaviens största golfresearrangör med över 40 års erfa
renhet av golfresor. Hos oss får du alltid garanterade starttider och di
rektflyg från flera avreseorter. Vi kan locka med fantastiska golfupple
velser i länder och resmål som Egypten, Fuerteventura, Gran Canaria, 
Grekland, La Gomera, Madeira, Marocko, Mauritius, Portugal, Spanien, 
Teneriffa, Thailand, Tunisien och Turkiet.

Skidresor
Enkelt, bekvämt och tryggt. I Alperna erbjuder 
vi många av världens mest älskade skid paradis, 
med bra hotell, alpinvärdar och bokning av lift
kort hemifrån. 

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

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

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

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

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

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

Curaçao

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

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

Förenade  
Arabemiraten
Dubai City, Jumeira Beach

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

Gambia

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

Platanias, Rethymnon 
Lefkas
Agios Nikitas, Nidri
Lesbos
Anaxos, Molivos, Plomari 
Paleros
Parga
Rhodos
Faliraki, Kallithea, Lindos, 
Pefkos, Rhodos stad,  
Rhodos västkust 
Skiathos
Skopelos
Thassos
Golden Beach, Limenaria 
Potos, Thassos stad
Tilos

Indien
Norra Goa, Panaji, Södra Goa

Indonesien
Bali
Kuta Beach, Nusa Dua, 
Sanur, Ubud 

Italien
Positano,  Sorrento, 
Venedig

Kenya   
Mombasa, Nairobi

Kina 
Peking 

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

Kuba   
Havanna, Varadero

Malaysia
Borneo, Kuala Lumpur,  
Langkawi, Penang

Maldiverna
Diva, Handufushi, Helengeli
Komandoo, Kuredu, Meeru

Marocko
Agadir, Essaouira,  
Marrakech

Malta

Mauritius

Mexiko
Playa del Carmen, Tulum  

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

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

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

Sri Lanka
Beruwela, Galle,  
Hikkaduwa, Negombo

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

Tanzania  
Zanzibar

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

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

Tunisien
Djerba, Hammamet,   
Port el Kantaoui, Sousse 

Turkiet
Alanya, Antalya, Beldibi, 
Belek, Bitez, Bodrum, 
Camyuva, Gümbet,  
Istanbul, Kemer, Side,  
Torba, Yahsi Beach 

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

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

läs mer om våra resmål på Ving.se

Mer än  
200 resmål  
i 30 länder

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

Golfresor
Costa del Sol, Egypten,  
Fuerteventura, Gran 
Canaria, Kreta, Mallorca, 
Marocko, Mauritius, Por
tugal, Teneriffa, Thailand, 
Tunisien och Turkiet

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



 

alltid hos Ving
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Varifrån vill du flyga?
Med Ving kan du flyga direkt till solen från  
18 svenska avreseorter samt från Kastrup  

i Köpenhamn. Vilken passar dig bäst?  
På Ving.se/avreseflygplatser kan du se  

när vi flyger från just din flygplats.

Nästa nummer av Vings värld kommer i september 2011!
Vill du vara säker på att få kommande nummer av Vings värld? Gå in på Ving.se/prenumerera och anmäl dig – gratis!

   

•  Luleå 
•  Umeå 
•  Östersund 
•  Sundsvall 
•  Borlänge 
•  Karlstad 
•  Örebro
•  Västerås
•  Stockholm /Arlanda 

•  Nyköping /Skavsta 
•  Norrköping 
•  Göteborg /Landvetter 

•  Jönköping 
•  Visby 
•  Växjö  
•  Kalmar 
•  Ronneby 
•  Köpenhamn /Kastrup

•  Malmö /Malmö Airport 
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Tas minst 

4 veckor innan resa.

Vaccinet mot både hepatit A och B.

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

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

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

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

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

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

www.twinrix.se

Ref: 1) www.who.int

Informationen är förhandsgranskad och godkänd. 

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

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

G
la

xo
Sm

it
h

K
li

n
e 

A
B

, 
Te

l 
08

-6
38

 9
3 

00
. 

 2
01

00
20

5T
W

IN
:3

37

Gsk_Twinrix Ving 200x290 100215.indd   1 10-02-15   16.36.08
06-07 Plock Hit&Dit.indd   6 10-03-04   17.28.07



4   vings värld nr 1/2011

Fortsätt resan på nätet!

Vings  
Värld

– nu även som iPad-aPP!

Ving.se 
På ving.se hittar du alltid våra bästa 
priser. dessutom finns reseguider, 
bilder, filmer och massor av informa-
tion om alla våra hotell och resmål. 
missa inte heller gästernas egna betyg 
och restips. 
Välkommen in på Ving.se 

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

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

Ving.se – Bästa resesajt 2010


