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Det finns så mycket  
jag vill uppleva…

För 26 år sedan reste jag till Sunwing Resort 
Kreta för att jobba över sommaren. Jag blev 
kvar i drygt tio år.
 
Jag blev förälskad direkt, i Kreta, i Marianne 
och i alla människor jag mötte på Sunwing  
Resort och på Ving. I dag är jag gift med  
Marianne, vi har två barn på 19 år och 17 år.  
Och efter att i olika omgångar arbetat 15 år på 
Ving, har en livsdröm gått i uppfyllelse. Sedan 
maj 2011 har jag fått det stora förtroendet att 
arbeta som VD för Ving Sverige.
 
Ving säljer inte resor. Vi säljer förväntningar, 
upplevelser och minnen.Vårt mål är att våra gäster ska ha de bästa 
veckorna på året när de reser med oss. De orden hörde jag första 
gången för 26 år sedan av Vings dåvarande VD, Christer Sandahl. 
Mycket har ändrats sedan dess men målet för oss på Ving är det-
samma.
  
Det är så mycket jag vill uppleva med min familj och i det här 
numret kan du läsa om flera av de resmål jag drömmer om att resa 
till; Thailand, Kuba, Kenya och Maldiverna, Teneriffa och Egypten.
 
Att bo bra, på semestern, vet vi är viktigt för dig som gäst. Och 
med Ving bor du bättre. Ving har det bredaste utbudet av hotell 
och olika hotellkoncept. Sunwing Resort, har blivit stilbildande  
för hur en semesterresort för familjer ska se ut. Och Sunprime är 
hotell speciellt utvecklade för dig som reser utan barn. I det här 
numret kan du läsa om nya Sunprime Palma Beach på Mallorca. 
  
Så välkommen till Vings värld. En värld som är större än vad 
som ryms i det här magasinet. Dröm dig bort. Och besök oss sedan 
på Ving.se, via telefon eller kom in i något av våra Kundcenter  
i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Oavsett hur du väljer att kon-
takta oss ska vi göra allt för att din dröm ska bli verklighet. Vårt mål 
är att du ska få de bästa veckorna på året när du reser med Ving. 
Med upplevelser  som gör att känslan sitter kvar länge…
  
PS: Du vet väl att du även kan ladda ner Vings värld till din iPad 
och Android-platta? En annan rolig sak är att Ving precis släppt en 
smartphone-app. Så nu kan du boka din  
charter direkt i din iPhone. DS.

MAGNuS WiKNER
VD, ViNG SVERiGE AB
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Norr om Kuta Beach på undersköna Bali 
ligger Seminyak, ett av våra senaste resmål. 
Här samsas lyxiga villor med trendiga 
barer, restauranger och exklusiva butiker. 
Seminyak är lite av det tjusigare slaget och 
vårt läckra designhotell, The Haven Semi-
nyak, matchar med sin charm. Bali i sig är 
en förtrollande plats med böljande risfält, 
långa stränder, djungel och heliga tempel. 
Inget du vill missa med andra ord.

Det händer alltid en massa roliga 
saker på Disneyland Paris. I år  
firas Disneys Magical Moments 
med nyheter som Toy Story Play-
land där alla är jättestora, utom 
du, som är liten som en leksak.  
Tre nya åkattraktioner har de 
klämt till med också. Nästa år fyl-
ler Disney land Paris dessutom 20 
år. Vi vågar knappast gissa vad de  
hittar på för galna äventyr då!

En grym smartphonE-
app för din rEsa!

Ving presenterar nu 
den första svenska 
appen för smart-
phones där du kan 
inspireras, samtidigt 
som du kan boka 
din charterresa och 
betala på direkten.  
Du kan även spara dina favoritresmål och bok-
ningar. Allt du gör i appen kan du självklart dela 
med dig i sociala medier som exempelvis Twitter 
och Facebook. En fin-fin sak är att du dessutom 
kan ladda hem Vings reseguider. Perfekt när du 
vill veta mer om resmålet du befinner dig på. 
Glöm inte att sätta mobilen på offline-läge bara, 
så att du inte får en obehaglig överraskning i tele-
fonräkningen efter semestern.

Disneyland Magical Moments

Det är många som vill åka till Maldiverna, därför 
utökar Ving med ytterligare ett hotell. Amari Addu 
Maldives är ett vackert hotell som ligger på den tre 
kilometer avlånga ön Herathera. Du bor i villor som 
antingen vetter mot havet eller mot en lugn lagun. 
Här finns spa, tennisbanor, pooler, fitnesscenter, 
massage… ja allt du behöver för att koppla av från 
omvärlden och ha det riktigt, riktigt skönt.

Ett hotell till i populära maldiverna

Sommaren 2012 öppnar ett helt nybyggt Sunwing  
Resort i turkiska Side. Utöver MiniLand, babypool, 
SATS och en massa andra bra saker, kommer det 
även att finnas en skojig vattenrutschkana. Direkt 
på stranden, också i Side, ser även ett nytt Sunprime 
Resorts för första gången solens strålar. Där kan du 
utan barn bland annat njuta av ett härligt Hamam 
(traditionellt turkiskt bad) och av en härlig träd-
gårds- eller havsutsikt från ditt rum. Ett nytt Sun-
prime Resort kommer även att slå upp sina dörrar på 
Cypern, men än så länge är allt lite hemligt. Alltså läge 
att hålla utkik om vad som händer på Ving.se.

2 nya sunprimE rEsorts 
& 1 nytt sunwing rEsort

nytt på rEsmålsfrontEn

seminyak  
på Bali

aktuellt hos Ving
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Thailandspecial
innehåll: familjeresa sid 7 skoj & kuriosa sid 10 Tre säregna hoTell sid 11 charTer med jens assur sid 14

Vigsel & bröllopsresa sid 18 faVoriTrecepT sid 20 saker & Ting sid 24 Vings Thailand sid 25

Thailand! I det här numret hyllar 
vi dig för att du tinar våra frusna 
tår med soliga stränder. För att du 
väcker liv i våra av blaskiga vinter-
tomater, misshandlade smaklökar, 
med lime, chili och kokos. För att 
du med din vackra natur och tur-
kosa vatten får oss att längta till-
baka så fort vår semester är över, 
och vi styr kosan hem.
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Thailandspecial
Familjeresa    skoj & kuriosa    Tre säregna hoTell    CharTer med jens assur    Vigsel & bröllopsresa    FaVoriTreCepT    saker & Ting

Vi var en sammansvetsad kvartett med många gemensamma 
resor i bagaget. Vi hade snorklat i Röda havet, kryssat i Medel-
havet, roat oss av hjärtans lust på Disney World, varit totalt 
avslappnade i Karibien, ridit elefant i Asien, citysemestrat i 
Europa och doppat tårna i Atlanten. Ändå stod vi ovant fum-
lande med packningen på Arlanda. För första gången reste vi 
som en kvintett. 
TexT: rosiTa linColn      bild: rosiTa linColn oCh joakim borén

Kriterier vid val av destination 
när ”sladdis-lillebror” Adam, tre 
månader, ska resa utomlands för 

första gången är: bra hotell och sjukvård, 
solsäkert och god mat. Min trötta mam-
marygg längtar också efter prisvänlig och 
välgörande massage. Valet blir tre veckor i 
Thailand.

Så är det det här med tidsskillnaden. 
Mina ögon är torra och det känns som att 
jag trampar luft när vi möter värmen utan-
för ankomsthallen. Jag lotsar våra tappra 
döttrar, som drar på varsin rosa kabinväska, 
genom trafiken av taxibilar, guider och re-
senärer i samma tillstånd som oss. Maken 
skjutsar i sidled en överlastad bagagevagn. 
Lillebror sover i bärselen vilandes en blek 
tjock kind mot mitt bröst. 

Vi spolar raskt bandet fram ett dygn. För-
sta anhalt på vår resa är hotell SunGarden 
Phuket Orchid Resort & Spa. Efter två olika 
frukostsittningar är vi i bättre takt med 
tiden. Faktiskt blir vi hjälpta av denna när 
det nu vankas nyårsfirande. Tidsförskjut-
ningen gör att döttrarna orkar vara vakna 
över tolvslaget. 

Vi väljer bort jippot på hotellet för en 
närliggande restaurang med utsikt över 
stranden bakom palmerna. Thailändska 
flickor i svepande vita tyger, dekorerade 
med färggranna band och med blommor i 
håret, dansar för en handfull gäster iklädda 
färgglada, glansiga partyhattar vid bord 
med vita dukar. Döttrarna gör stora ögon 
när jag berättar att de dansande flickorna 
egentligen är pojkar. Det är den första var-
dagslektionen av många under resan. Jag 
skänker en tanke till skrivläxan från skolan 
och konstaterar att döttrarna kommer 
återvända hem med större lärdom än så.  

Acklimatisering till värmen tar längst 
tid för lillebror. ”Det är inte han som vill 
åka till Thailand”, konstaterar den kloka 
fadern och tar in Adam i det svala rummet 

Med lillebror som guide  
i leendenas land

lillebror adam besTämmer semes-
TerTakTen när kall januari byTs 
moT skönT sTrandliV.

kVanTiTeTsTid med döTTrarna isabella oCh emilia 
uTan alla ”VardagsmåsTen”, är liVskValiTeT.  
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när solen steker som mest. Ibland sover 
han på den skuggiga terrassen helt nära 
barnpoolen, där jag och maken ligger på 
solstolar med uppsikt över döttrarna som 
oförtröttligt svischar nerför vattenrutsch-
kanan. Strandbadlivet får stryka på foten 
denna resa men på eftermiddagarna tar vi 
en drink med tårna i sanden.

Efter sju dagar lämnar vi Karon för att 
fortsätta till vårt andra hem. Oavsett var 
i världen så känner vi oss hemma på Sun-
wing Resort. Den här gången premiärbesö-
ker vi Sunwing Resort Kamala Beach. 

Jag älskar stil, kvalitet och komfort. Sun-
wing kan detaljer, små saker som gör stor 
skillnad. Stilrena, ljusa, rymliga interiörer 
med starka färgaccenter. Mest uppskattar vi 
komforten för barnfamiljer. Döttrarna besö-
ker MiniLand varje dag. I direkt anslutning 
finns gym, avskilt av glasväggar. Träna och 
barnvakta samtidigt är en hit för vår familj. 

Trots att vi väljer att bo på en livlig famil-
jeresort föredrar vi ofta lugnet. Längs ena 
långsidan är ett mindre och lugnare pool-

område. Här övar döttrarna dagarna i ända 
att flyta på rygg, simma under vattnet och 
hoppa från ”öar” ner i det djupa vattnet. 
Lillebrors ben och armar är som trumpin-
nar i vattnet, han älskar att bada. 

Vi semestrar på bebisvillkor. Utflykter 
begränsas till shoppingcenter och besök 
hos vänner på systerhotellet i Bangtao 
Beach. Samma goda koncept, två olika 
typer av miljö och inredning. Upp till tycke 
och smak vilket Sunwing Resort man väljer. 
Jag känner att jag har saknat strandkäns-
lan. Vi tar igen det på slutet av semestern. 
Tio minuters promenad från hotellet är 
stranden nästan folktom dagtid, på kväl-
larna ett myllrande folkliv med charmiga 
restauranger och barer som lyses upp av 
kulörta lampor. 

Det enda vi inte kompromissar med är 
måltiderna. Med tydliga mat- och sovru-
tiner för lillebror har vi ro till samtal och 
måltiden som med fördel intas på hotell-
restaurangen Fino. Till lunch äter vi från 

den thailändska menyn och notan är lika 
billig som på en enkel strandrestaurang. 
Till middag frossar jag i läckerheter som 
jätteräkor och oxfilé. Som avslutning len 
chokladmousse. 

Vid måltiderna äger spontan vardags-
skola rum. Vi diskuterar döttrarnas nyfikna 
frågor, varför visslar diskaren så glatt trots 
att han just bara diskar, varför bor vissa 
människor i plåtskjul (som vi passerar vid 
taxiresor)? Engelska glosor från vardagen 
övas och de beställer själva fruktdrinkar, 
svarar på frågor om vad de heter och hur 
gamla de, och lillebror, är. Vi har all tid i 
världen för varandra. Ända tills barn- eller 
vuxenshowen börjar, eller tills den kända 
melodifestivalsångaren sätter sig vid ett 
bord nära oss. När döttrarnas sällskap är 
förlorat förblir jag och maken sittande vid 
bordet. Berusade av den ljumma janua-
rikvällen lyssnar vi till vinden som prasslar 
i palmträdens kronor. l

Rosita Lincoln jobbar som skribent och 
informatör på Vings mediacenter.

Bäst enligt föräldrarna

•  all familje- och egentid. Vi lagar inte mat, 
städar eller diskar på tre veckor. ovärderligt!

•  Välgörande ljus och värme i annars mörk 
och kall vintertid.

•  massage för 75 kronor/behandling.

•  handdukspoliserna på sunwing resort. det 
lönar sig inte att stiga upp i ottan för att 
reservera solstolar, vilket ger ett lugn till alla 
hotellgäster! 

•  Vårt alternativa nyårsfirande. 

Bäst enligt Barnen:

•  att bada! 

•  miniland, ministars och showerna. 

•  bananpannkaka med färsk frukt (och 
ibland) nutella till mellanmål.

•  Fördrinken på balkongen eller vid 
poolbaren innan middag. 

•  melodifestivalsångaren som bor på  
hotellet samtidigt som oss.

Bananpannkaka med färsk frukt är ett 

populärt mellanmål.

sunwing resorT 
kamala beaCh. resTaurang Fino.

Läs mer på Ving.se/thailand
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Hotell topp 5
Bra semesterboende är viktigt för 
familjen, och så här vill ni helst ha det 
enligt Vings resepanel.

1 Rent och fräscht

2 Bra läge på orten

3 Balkong

4 en skön säng

5 luftkonditionering

KnassKojiga Fantasea i pHuKet
Spring i benen är som du säkert vet inte särskilt ovanligt för en liten knatte. Och 
kanske särskilt på semestern, när det finns så himla mycket nya saker att klämma och 
känna på. I Phuket ligger den spännande nöjesparken FantaSea, som du och din 
familj inte får missa. Här finns exotiska djur, shower med mystiska specialeffekter, 
trollkarlar, akrobater och en massa annat skoj, som säkerligen tillfredsställer små 
busfröns upptäckarglädje för en stund. Information om våra utflykter hittar du på 
respektive hotell.

tiger jungle adventure – en IScenSatt mInISaFarI där du möter tIdlöSa legender OcH lOkalt djurlIv.
Fantasy oF a kingdom show – en SHOw  

SPäckad med SPecIaleFFekter,  

akrObatIk OcH tHaIländSk kultur.

På SImIlIan entertaInment center bjudS gäSter I alla åldrar På arkadSPel InSPIra-rade av djurlIvet På HavetS bOtten. 

1300
Så många olika djurarter finns det 

på dusit zoo i bangkok. …i thailand säljs läsk ofta i en 
plastpåse med gummisnodd och 

ett sugrör eftersom försäljaren vill 
kunna panta flaskan.

Visste  

du att…

boken från 2006 handlar om den 
10-årige kay som drömmer om att bli 
fiskare. en dag sveper tsunamin in över 
hans ö. kays familj lyckades rädda sig,  
men deras hus och båtar förstördes.  
Idag har de lyckats bygga upp allt och kay 
har börjat skolan igen. Fast han är lite lat, 
istället för att vara i skolan skulle han 
mycket hellre vilja fiska med pappa.

   BoKtips!

kay – Från koh lanta i thailand  
av jOHanna Starkenberg, ll-Förlaget

Thailandspecial
FamiljeResa  sKoj & KuRiosa  tRe säRegna Hotell  CHaRteR med jens assuR  Vigsel & BRöllopsResa  FaVoRitReCept  saKeR & ting

FOtO: FantaSea 
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FOtO: ll-Förlaget
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Anor och tradition
Precis som ett långt tåg sträcker sig River Kwai Jungle Rafts 
resort på flodens yta. Sedan 1976 drivs hotellet enligt det 
buddhistiska Mon-folkets traditioner. Här samarbetar man med 
naturen och hyllar livet. Inga levande träd får huggas ned. Flot-
tarna som utgör resorten är byggda av självdöda träd. Allt avfall 
tas omhand så naturligt det bara går. Nedskräpning är förbjudet.

Måltider på gränsen till vattnet
Frukost, lunch och middag serveras på däck, precis vid vattnet, 
rakt under himlen. Vid middagstid tänds inte bara stjärnorna 
utan även hundratals lampor runt hela resorten. Maten är 
vällagad, både västerländsk och asiatisk. Här finns vin, öl och 
tjusiga cocktails att sippa på i månskenet till ljudet av djungelns 
naturliga nattorkester.

Att sova, en naturlig sak
Det finns ingen elektricitet. När mörkret faller tänds istället 
massvis med ljus och oljelampor. Alla rum är 28 kvm och har två 
enkel- eller en dubbelsäng. I enlighet med Mon-traditionen är 

väggarna av vävd bambu och under golvet kan du höra flodens 
rörelser. Utöver bekvämligheter som dusch och toalett finns 
även ett praktiskt myggnät, vackert draperat över din säng. 
Bäst av allt är ditt privata soldäck med tillhörande solsäng och 
hängmatta. Här somnar du gott till Kwais viskande och vaknar 
av elefanter som tar sig ett morgondopp. 

Att utforska 
Trots att du befinner dig mitt i spenaten, eller kanske just 
därför, finns här massor att göra. Ta en elefanttur ut i djungeln, 
besök de närliggande vattenfallen, grottforska, fiska eller kräng 
på dig en flytväst och hoppa rakt ner i floden bara.

Kom hit
En övernattning på River Kwai Jungle Rafts resort ingår i Vings 
populära utflykt från Hua Hin och Cha Am ”Floden Kwai 2 
dagar”. Här får du chansen att hälsa på tigrar, elefanter och veta 
mer om ”dödens järnväg” och dess sorgsna historia. För att 
boka, kontakta din Vingvärd, numret hittar du i Vingpärmen på 
ditt hotell.

2011 bleV riVer kwai jungle raFTs resorT uTseTT Till 
eTT aV de Fyra bäsTa FlyTande hoTellen i Världen.

Förtöjd i den 240 km långa floden Kwai, i västra Thailand, flyter River Kwai Jungle Rafts resort och 
smälter mjukt in i den tropiska vegetationen. Mer ”ett med naturen” än så här kan du knappast bo.
TexT: linda-maria daVidsson  FoTo:  riVer kwai raFTs

En ThAiländsK djungElgöMMA
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Frankrike ♥ Thailand
Himmelriket kan ligga direkt på Kata Beach, Thailand. Åt-
minstone är det så det känns när du serveras den ena rätten 
ljuvligare än den andra på hotellets restaurang, precis framför 
havet. Chefskocken heter Jean-Noël Lumineau, och är som 
namnet antyder fransman, vilket återspeglas i menyn som 
består av det bästa från det franska och thailändska köket. 

Ädla drycker ur källarens djup
En god middag är inte komplett utan ett gott vin och Mom 
Tri’s Boathouse har en alldeles utmärkt samling av den ädla 
drycken i sin egen källare. George Ciret började sin karriär 
som sommelier redan som sexåring, då han hjälpte till i sina 
föräldrars vinbutik, i hjärtat av Paris. Sedan dess har han 
valt viner åt såväl Charlie Chaplin, Paul Newman, kunglig-
heter från Monaco som Frank Sinatra. Och nu är han alltså 
chefssommelier på Mom Tri’s Boathouse.

Låt det aldrig ta slut
Ibland när du upplever något alldeles underbart så kanske du 
önskar att du kunde spara allt i en liten ask, som du sen kunde 
plocka fram då och då, för att få njuta av allt om igen? Det fun-
kar ju inte så, men vad du kan göra är gå en matlagningskurs i 
Mom Tri’s Boathouses regi. På så vis kan du även bjuda in dina 
vänner till att återuppleva din semester och ditt gastrono-
miska himmelrike, väl hemma i vardagen. 

Vila på maten
Själva hotellet är litet och välskött med 33 rum och tre suiter 
på 84 kvm. Alla har balkong.  Det finns även två poolvillor med 
bland annat egen pool, fantastisk utsikt över stranden och en 
privatbutler mellan 07.30-18.30. Samtliga rum har bekväma 
sängar och vetter mot havet. Precis som med allt annat på 
Mom Tri’s är man noga med kvaliteten och rummen pysslas 
om och rustas kontinuerligt. 

På Mom Tri’s Boathouse är det fest. Här dansar dina smaklökar på borden av glädje, och det är 
inte för intet. Köket är internationellt känt för sina ljuvliga aromexplosioner. 
TexT: linda-maria daVidsson  FoTo: mom Tri’s boaThouse

läs mer om mom Tri’s 
boaThouse på Ving.se/

Thailand/hua-hin

en skVÄTT Vin, en gnuTTa 
maTgLÄdje, och så LiTe Lyx
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Det goda livet
Förr levde du lyxliv genom att köpa, knappt slita, men snabbt 
slänga och vältra dig i överflöd. Att leva ”det goda livet” idag 
handlar mer om att ta sig tid och råd till att ta hand om sin 
kropp, sitt sinne och ta ansvar för vår jord.  På Let’s Sea är de-
signen inte enbart utsökt genom sin skönhet utan även genom 
sin smarta utformning som nyttjar det naturliga solljuset och 
briserna från havet. Alla mål tillagas av lokalt producerade rå-
varor och resorten arbetar med ekologiska underleverantörer.

Kungens semesterfavorit
Hua Hin, där resorten är belägen, sägs vara den Thailändska 
kungens favoritsemesterort. Och det ska vara därför det är 
mycket renare och finare här än i andra delar av Thailand. 
Resorten ligger vackert belägen direkt vid stranden. Inte långt 
därifrån hittar du kungliga Hua Hin golf klubb, Thailands 
första golfklubb från 1924.

Rummen
Det finns två typer av rum. I moon deck suit har du en egen 
takterass och till studio pier kan du simma hem, eftersom du 
har direkt anslutning till poolen. Alla rum är personligt de-
signade och har stora sköna sängar, lyxiga badrum med både 
badkar och ”rain shower”, snabbt bredband och stor platt-TV 
och DVD-spelare. Rummen är alltså väl preppade för att du 
ska kunna ha det bra och göra så få knop som möjligt.

Ta hand om dig
Listan över olika behandlingar på resortens spa-del Gaia är 
lång. Du kan välja på allt från att knådas havssalt och honung 
till massage som är inspirerad av rytmer från havet. Men 
självklart är det inte bara utsidan som räknas. Det du stoppar 
i dig är lika viktigt för ditt välbefinnande. I restaurangen hittar 
du utsökta rätter med mycket inspiration från havet, som du 
förövrigt blickar ut över medan du äter.

Sparsmakad förbrukning. På Let’s Sea Al Fresco Resort slösas varken din eller jordens energi. 
Bara för att du tar semester, behöver inte ditt miljöintresse göra det.
TexT: linda-maria daVidsson  FoTo: leT’s sea

Eco chic  
EnligT lET’s sEa

läs mer om leT’s sea på  
Ving.se/Thailand/hua-hin
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Jens Assur är ingen typisk char-
terresenär. Men i vintras tog han 
med familjen, sambon och de tre 
barnen, på en chartersemester 

till Thailand för att dokumentera vad 
svenskarna som reser dit varje år gör på 
sin semester . Själv hade han aldrig åkt på 
charterresa tidigare. 

– 400.000 vanliga svenskar reser varje år 
till Thailand. Jag ville ha svar på tre frågor. 
Varför väljer vi Thailand? Vad gör vi där? 
Och vad säger det om oss själva? 

Han fick svar på sina frågor. Det första 
är att det både är exotiskt och tryggt. Lite 
lagom spännande. 

– För det andra handlar det om att vi 
kommer hemifrån. Vi flyger till andra sidan 
jorden och får tid att bara vara i nuet, med 
partnern, barnen och oss själva. Och det 
handlar inte bara om kvalitetstid utan om 
kvantitetstid med familjen.

Det tredje är att vi tycker om thailän-
darna och det thailändska beteendet. Det 
är strävsamt, vänligt och charmigt, menar 
Jens Assur. 

Fotograferade allt
Familjen flög direkt från Stockholm till 
Phuket med Thomas Cook Airlines. De 
bodde vid stranden, på Sunwing Resort 

Bangtao Beach. Jens fotograferade allt. Hur 
tänkte han när han tog sina bilder?

– Jag ville belysa människors dagliga ak-
tiviteter i Thailand. Men jag ville inte göra 
det utifrån, utan inifrån. I familjen har vi 
badat, ätit, lekt i poolen, åkt på safari precis 
som alla andra. Det var det jag dokumen-
terade. Vi bodde ju vid en helt underbar 
strand, som var långgrund och passade 
alla åldrar. Där låg en rad små thailändska 
restauranger som vi ofta åt på. 

Barnen i familjen tyckte allt var helt 
fantastiskt och sa att det var det bästa de 
någonsin har gjort. De badade, dök i poolen 
och hade två föräldrar som kunde spela 
fotboll hela dagen. De fick gå på restaurang 
och somna i mammas och pappas knä. Och 
när barnen mår bra så mår ju hela familjen 
bra, konstaterar Jens Assur.

Paradis och kaos
Resultatet av samarbetet blev en så kall-
lad artist book. Konstverket Thailand – a 
charter paradise är utformad som en stor 
fotobok. Den har producerats i 250 numre-
rade och signerade exemplar, som säljs via 
konstbokhandeln Konst-ig i Stockholm. 

– Jag ser det som ett sociologiskt konst-
projekt. Jag gjorde det tillsammans med 
Ving, men jag hade full konstnärlig frihet 

Han är världsberömd fotograf och filmare. Ständigt ställningstagande, 
ständigt produktiv, ständigt prisad.  Vi är många som har sett hans bilder från 
krigs- och katastrofdrabbade områden i världens alla hörn, från Rwanda, 
Somalia och forna Jugoslavien. Nu visar Jens Assur, i ett samarbete med 
Ving, en annan sida av verklighetens folk – de svenska semesterresenärerna 
i sitt älskade Thailand.
TexT: CaTharina hådell  FoTo: jens assur

Mästerfotografen speglar
semesterparadiset Thailand

Fakta om Jens assur
med bilder och film har jens assur 
under lång tid väckt intresse för olika 
företeelser i samtiden. han fick pris 
för sin film Den sista hunden i 
Rwanda och filmen Killing the 
Chickens to Scare the Monkeys om 
det politiska livet i kina visades på 
filmfestivalen i Cannes. med sin 
fotoutställning och sina fem böcker i 
projektet hunger fick han igång en 
diskussion om hur vi ska få jorden att 
hålla i några år till. 

Yrke: fotograf och filmare.

Ålder: 41.

FamilJ: sambon jennie, styvbarnen 
ivan 8 år och eddie 5 år. egna sonen 
joel, 1,5 år tillsammans med jennie.

Bor: i byggmästaren sven-harry 
karlssons gyllene konstmuseum vid 
Vasaparken i stockholm.

intressen: tennis och cykling.

Gillar: att resa. ”och jag trivs 
väldigt bra på hotell. det är fridfullt”. 

Gillar inte: ojämlikhet och 
ojämställdhet.
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Vinn jens assurs FoTobok
Bilda ett ord genom att sätta ihop ett antal bokstäver ur svaren på frågorna nedan. Skriv 
därefter några meningar som berättar vad det är du gillar med fotoböcker. För att svara 
på frågorna och tävla, gå in på ving.se/tavlingar. Lycka till!

1. I vilken stad bor Mona-Lisa? Använd de tre första bokstäverna i det rätta svaret. 

2.  Ving är den enda svenska researrangören som flyger non-stop-charter till 
denna ö, som förövrigt tillhör Holland, vad heter den?  Använd den första 
bokstaven i det rätta svaret.

3.  Vad heter den ca 20 mil långa stranden där bland annat Malaga ligger? Använd 
de tre sista bokstäverna i det rätta svaret.

4.  Vad heter giraffen som är en av Vings maskotar? Använd den första 
bokstaven i det rätta svaret. 

TäVLIngSregLer
Vinnaren utses av en jury bestående av medarbetare på Ving. Juryns beslut kan ej överklagas. Anställda på ving eller 
deras familjer får inte delta i tävlingen. Vinstskatt betalas av vinnaren. Tävlingen pågår t.o.m. den 17 oktober 2011 och 
vinnaren publiceras på Ving.se/tavlingar. Ving förbehåller sig rätten att publicera det vinnande bidraget. 

i mitt arbete och bestämde själv vad jag 
skulle fotografera och vad det skulle resul-
tera i. Det är modigt av Ving och jag sätter 
verkligen stort värde på det. Det gjorde 
att jag kunde ge en ärlig bild av Thailand. 
Paradis och kaos.

Tid för reflexioner
När han dokumenterade sin första charter-
semester med familjen fanns det gott om 
tid både att läsa och för reflexioner. Som 
att det är annorlunda och ganska intimt, 
att plötsligt ligga i badbyxor och bikini 
tillsammans med människor man inte kän-
ner. Eller att det är upp till var och en att 
själv bestämma om man vill ”ligga som en 
packad sill” på Patong Beach, eller njuta av 
avskildheten på en öde strand. 

– Båda alternativen finns där nere, men 
du själv måste göra valet, säger han. En 
annan sak som slog mig var, att stämningen 
bland resenärerna var väldigt trevlig. Det 
var fin atmosfär. Man satt och pratade på 
kvällen och vi tog hand om varandras barn. 
Vi får faktiskt besök i helgen av ett par som 
vi träffade i Thailand. 

Säger nyblivne charterresenären Jens 
Assur! l

Se mer på Ving.se/jens-assur

TäVla 
med Vings 

Värld!
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Allt fler väljer att gifta sig eller åka på bröllopsresa till Thailand. Och det leende landet är verkligen 
perfekt för kyssar, skälmska ögonkast, upptåg, sovmorgnar, lyxig mat, skön massage – ja du vet,  
allt det där som du längtar efter att få göra med din älskling. Här hittar du tips om hur du kan göra  
om du känner dig giftaslysten och sugen på Thailand.
TexT: linda-maria daVidsson  FoTo: priVaTa bilder oCh Vings bildarkiV

Säg ja 
med havet som vittne

läs mer om Våra bröllopsresor på Ving.se/brollopsresor
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Var någonstans i Thailand var ni?
Vi hade bokat en kombinationsresa och 
var först i Krabi, Ao Nang, där vi bodde på 
ett jättefint hotell som hette Ananta Burin 
Resort. Personalen var bra och det fanns 
både massage och andra spa-behandlingar 
på poolområdet. Sen åkte vi till Kata och 
där bodde vi på Peach Blossom Resort 
som också det var himla bra. Båda hotellen 
kändes lyxiga med supergod frukostbuffé 
varje morgon. 

Vad gjorde ni?
Vi gjorde mycket utflykter, bland annat 
åkte vi ”long tail boat” till Railey Beach flera 
gånger. 

Vilka fler utfärder gjorde ni?
En elefant-trekking till Koh Soi, helt under-
bart att rofyllt gunga omkring genom regn-
skogen uppflugen på elefantrygg. Och så tog 
vi en båttur till Chicken Island, där vi solade 
och badade. Vi kollade på olika tempel både i 
Krabi och Phuket, otroligt vackra! Vi var även 
på Phuket zoo och blev fotade med papegojor 
och gick på inhemska marknader. Båtresan 
till Phi Phi-öarna och ”the beach-stranden” 
var dock något av det vackraste vi sett. 

Till sist, har ni några tips?
Ja, ett tips är att boka taxi en hel dag. Det 
gjorde vi flera gånger, och det är riktigt pris-
värt med privatchaufför. 
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Hur gjorde ni när ni skulle gifta er  
i Thailand?
Först pratade vi med våra föräldrar och 
syskon, för om inte de kunde följa med så 
skulle vi aldrig velat gifta oss utomlands. 
Sen bokade vi resa och hittade en wed-
ding planner på nätet som hade mycket 
erfarenhet.  De hade många bröllop på sin 
meritlista, så det kändes bra.

Vad hände sen?
En sömmerska sydde upp min och min 
dotters klänningar i Sverige och vi fortsatte 
att maila med wedding plannern. Allt från 
brudbukettens utseende, 

stranden, val av musik, mat, eldshow på 
kvällen, tårta och en massa annat skulle be-
stämmas. Jag specialbeställde även inbjud-
ningskort från USA. De såg ut som boarding 
cards  där det bland annat stod ”ticket to 
paradise”. De blev så himla fina. 

Hur långt innan planerade ni?
Ett år i förväg. 

Hur blev bröllopet?
Helt underbart! Alla gäster stod på stran-
den barfota och det var den mest otroliga 
solnedgång vi någonsin sett. Vår son stod 
i ett hjärta av blommor och musik ljöd ur 
gömda högtalare. Framför oss gick vår  
dotter och kastade blomblad på en 20- 
månaders vis. Både vi och våra gäster hade 
hunnit vila och fått lite färg dagarna innan  

och vi tror att de 
som var där verkligen minns dagen 
som skön, avslappnad och solig. Precis 
som vi ville. 

Har ni något råd till andra som ska 
gifta sig i Thailand?
En bra sak är att ta med bilder på olika 
håruppsättningar som du gjort innan, på 
prov i Sverige. Det kan bli svårt att förklara 
för frisören annars.

Kyrkbröllop och fest i någon lokal med broderier på väggarna 
var inte Emmas och Mattias stil. Med hjälp av en wedding planner 
ordnade de sitt perfekta bröllop, barfota på stranden i den Thai-
ländska värmen. 

Vi längtar tillbaka till  
vår bröllopsresa

Vi fick vårt drömbröllop

Daniela och Mikael verkligen, verkligen älskade sin resa i Thailand. 
För dem kändes det som att komma till ett andra hem. Och enligt 
dem kan inget annat land mäta sig med Thailand. 

äKTa MaKar på äKTa hOnEyMOOn.

FaMiljEn OsbEcKs saMlaDE på sTranDEn.

Vigsel i Thailand
det finns lite olika sätt att gå tillväga 
på om ni vill gifta er i Thailand. Vill ni 
viga er på plats så är det vissa papper 
som måste beställas i förväg. För att 
ta reda på exakt vad som gäller, sök 
på svenska kyrkan eller ud:s 
hemsidor. lycka till! 
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Citrongräset har behaglig smak. ger lite syrlighet åt woken.

rambutan är en god oCh vanlig frukt, med vitt oCh saftigt fruktkött.Chili är ett måste – liksom Currypasta, 

koriander oCh kokosmjölk…

lime är en fräsCh smaksättare. man  

använder även limeblad (kan frysas).

tamarind är en härligt syrlig frukt.  

tamarindpasta finns att köpa på burk. matpapaya är lite mindre söt än den  

vanliga papayan. används i sallader.

Matinspiration från  
det thailändska köket
enkelt, raffinerat och fräscht – det thailändska köket erövrar världen med sina exotiska smaker av 
chili, koriander, ingefära, galangal… här bjuder vi på recepten till fem thailändska favoriträtter. nu kan 
du också njuta av dem på sunwing resorts buffébord i spanien, grekland, Cypern och turkiet!
TexT: CaTTis hådell   FoTo: pelle lundberg  reCepT: johan åkerberg

De färska råvarorna, den balanserade smaksättningen och den 
snabba tillagningen är nyckeln till det thailändska kökets stora 
framgångar de senaste åren. Kryddigt och fräscht med kyckling, 
räkor eller strimlat kött och massor av krispiga grönsaker. 

– Vi vet att många av våra gäster älskar thaimat. Och vi vet att 
man vill ha variation, så vi har testat med asiatiska bufféer på 
Cypern, Gran Canaria och Teneriffa. Det blev så uppskattat att 
nu är det möjligt att äta thailändskt på en av våra temabufféer på 
alla Sunwings inclusive- och All Inclusivehotell i Europa,  berättar 
Lennart Kevdal, som är produktchef för mat och dryck på Thomas 
Cook Resort & Hotels.

Sunwing Resort ligger gärna i framkant när det gäller mattrender 
och utbytet mellan Sunwings europeiska och thailändska kockar 
har varit livligt. Man lär av varandra, vilket sprider extra matglädje  
i Sunwingköken. Nu har de spanska, turkiska och grekiska kock-
arna lärt sig laga thaimat av de bästa thailändska kockarna.

– Vi vill vara vassa på matlagning i våra kök och vi följer tren-
derna på alla våra hotell. Att vi hjälps åt över gränserna är unikt och 
stimulerande för alla våra kockar. När vi introducerade greksallad 
i Spanien var det många som sa ”men inte kan man äta greksallad 
på Mallorca”. Men det kunde man visst. Gästerna älskade det. Den 
här gången har vi tittat på vad vi skandinaver helst beställer in på 
Sunwings restauranger i Thailand. Nu lyfter vi över favoriträtterna 
till våra hotell i Europa. 

Testa något nytt och laga själv din thailändska favoriträtt! Det 
går snabbt och enkelt och är inte alls så svårt som många tror. Idag 
finns ju många bra såser, pastor och smaksättare i matbutikernas 
kryddhyllor, från fisksås och ostronsås till kryddmixer och färdig-
blandade smakbaser för en god Tom Kha Gai. 

Tips! Börja med att skaffa en enkel wokpanna. Den behöver 
inte kosta mer än ett par hundringar. Och så är det viktigt med 
fräscha råvaror!

Typiskt thailändska smaksättare
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5 thaifavoriter

Chicken Satay
satayspett

1 tsk	 socker
1 tsk	 salt
2 msk	 currypulver
1,5 dl	 kokosmjölk
1 kg	 kött	–	fläsk/biff/kyckling/räkor/tofu
	 spett,	blötlagda

Blanda	ihop	socker,	salt,	currypulver	ock	kokosmjölk.
Skär	tunna	strimlor,	2	cm	x	10	cm,	av	valfritt	kött	(för-
utom	räkorna	&	tofu)	och	lägg	i	marinaden,	marinera		
i	1	timme.	Trä	upp	kött	på	spett.	Grilla	och	servera	med	
jordnötssås,	ris	och	lite	inlagda	gurkor	(Ahjaad).

jordnötssås

1 msk	 röd	currypasta
2 dl	 kokosmjölk
1 msk	 tamarindpasta
3 msk	 socker
3 msk	 jordnötssmör
2 msk	 fisksås
0,5 dl	 vatten

Blanda	currypasta	och	kokosmjölk	i	en	kastrull,	koka	
upp	och	låt	sen	sjuda	tills	olja	kommer	upp	på	ytan,	ca		
5	minuter.	Tillsätt	resterande	ingredienser	och	koka	
upp.	Servera	varm	eller	kall	till	satayspetten.

sTyrka:  porTioner: 4  Tid: 30 min (marinering Ca 1 Timme Tillkommer)
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Thailandspecial
Familjeresa    skoj & kuriosa    Tre säregna hoTell    CharTer med jens assur    Vigsel & bröllopsresa    FaVoriTreCepT    saker & Ting

Massaman curry

Ph Pia Thod

2 klyftor	 vitlök,	hackad
250 g	 fläskfärs
100 g	 shitake	svamp,		
	 finstrimlad
1 st	 morot,	riven
0,5 huvud	 kinakål,	fin-		
	 strimlad
1 knippe	 bönnudlar,			
	 kokta
4 msk	 ljus	soja
	 olja	att	steka	i
	 vitpeppar,	salt

2 msk	 mjöl
1 msk	 vatten
1 pkt	 vårrulledeg,		
	 20	x	20	cm
2 l	 olja	att		 	
	 fritera	i

Dippsåser,	t	ex	plommon-
sås,	sweet	chilisås	el	se	
nedan.

Koka	upp	currypasta	och	kokosmjölk	i	en	kastrull/
gryta,	sjud	under	omrörning	tills	olja	börjar	släppa	
och	komma	upp	till	ytan.	Lägg	i	biff	och	1,5	dl	vatten,	
så	att	det	täcker	köttet.	Tillsätt	tamarind,	kanel-
stång,	lagerblad	och	kardemumma.	Sjud	i	ca	30	
min	eller	tills	köttet	känns	mört.	Lägg	i	potatis,	lök	
och	cashewnötter,	sjud	ytterligare	20	min.	Smaka	
av	med	socker	och	salt.	Servera	med	extra	cashew-
nötter,	ris	och	inlagd	gurka	(Ahjaad).

Hetta	upp	olja	i	en	panna	och	stek	vitlöken	lite,	till-
sätt		fläskfärs	och	stek	klart.	Lägg	i	svamp,	morötter	
och	kinakål,	stek	i	några	min	och	lägg	sen	i	nudlarna.	
Stek	vidare	och	smaka	av	med	soja,	peppar	och	salt.	
Lyft	av	från	värme	och	låt	svalna.	Blanda	ihop	mjöl	
och	vatten	till	ett	klister.	Lägg	ut	degark	på	bordet,	
lägg	på	2–3	msk	fyllning/ark.	Vik	upp	ett	hörn	mot	
fyllningen,	vik	sen	upp	sidorna	och	rulla	ihop	tills	
en	hörna	återstår.	Pensla	på	”klister”	och	rulla	klart.	
Hetta	upp	olja	till	170°C	och	fritera	rullarna	tills	de	
är	gyllenbruna.	Servera	med	dippsås.

1 dl	 vatten
1 dl	 risvinäger
1 dl	 socker
2 st	 schalottenlök,		
	 finskivad

1 st	 gurka,	kvartad		
	 och	skivad
1 st	 grön	chili,		 	
	 skivad

3 st	 thaichili,		 	
	 finskivade
1 klyfta	 vitlök,	hackad

1 dl	 risvinäger
2 msk	 fisksås
2 msk	 socker

ahjaad          (blanda	ingredienserna	och	låt	stå	i	30	min)

dippsås             (blanda	ingredienserna	och	låt	stå	i	30	min)
Vårrullar

1–2 msk	 massaman		
	 currypasta
2,5 dl	 kokosmjölk
0,5 kg	 biff,	i	3	x	3	cm		
	 bitar
1,5 dl	 vatten
2 msk	 tamarind-	 	
	 pasta
1 st	 kanelstång

2 st	 lagerblad
2 krm	 kardemumma-		
	 frön
6 st	 potatisar,	
	 grovtärnade
2 st	 lökar,	klyftade
2 dl	 cashewnötter
3 msk	 socker
0,5–1 msk	 salt

sTyrka:  porTioner: 4  Tid: 60 min

sTyrka:  porTioner: 4  Tid: 45–60 min
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Thailandspecial
Familjeresa    skoj & kuriosa    Tre säregna hoTell    CharTer med jens assur    Vigsel & bröllopsresa    FaVoriTreCepT    saker & Ting

Phad Thai

Tom Kha Gai

3 klyftor	 vitlök,	hackad
2 st	 schalottenlök,		
	 finhackad
1 pkt (400 g)	 breda	risnud-	
	 lar,	blötlagda
3 msk	 tamarindpasta
3 msk	 socker
0,5 dl	 fisksås
0,5–1 tsk	 chili
2 st	 ägg

	 peppar
24 st	 jätteräkor,			
	 skalade
4 dl	 böngroddar
6 st	 salladslökar,		
	 1	cm	bitar
2 dl	 rostade	jord-	
	 nötter,	hack
		 limeklyftor
	 olja	att	woka	i

2 brk	 kokosmjölk
2 st	 citrongräs,			
	 krossade		
	 och	skivade
10 skivor	 galangal
4 st	 kycklingbröst-	
	 filéer,	strimlade
10 st	 champinjoner,		
	 klyftade
8 blad	 kaffir	limeblad

1 knippe	 salladslök,			
	 skivad
6 st		 grön	thaichili,		
	 krossade
6 msk	 fisksås
1 tsk	 salt
1–1,5 dl	 limejuice
	 jasminris

Hetta	upp	en	wok	med	olja.	Lägg	i	vitlök	och	scha-
lottenlök,	woka	tills	de	blir	gyllenbruna.	Lägg	i	de	
avrunna	nudlarna	och	rör	konstant	i	woken.	Smaka	
av	med	tamarind,	socker,	fisksås,	chili	och	lite	
salt.	Putta	nudlarna	åt	sidan	och	knäck	ägget	i	den	
”tomma”	sidan,	rör	så	det	blir	en	äggröra.	Blanda	
ihop	nudlar	och	äggröra,	tillsätt	räkorna,		
2	dl	böngroddar	och	salladslök.	Rör	om	och	se	till	
att	räkorna	blir	klara.	Lägg	upp	och	servera	med	
jordnötter,	böngroddar	och	limeklyftor.

Koka	upp	kokosmjölken,	sjud	sen	tills	kokosfettet	
släpper	och	kommer	upp	på	ytan.	Lägg	i	galangal,	
citrongräs	och	koka	upp.	Lägg	i	kycklingstrimlor		
och	sjud	i	10	minuter.	Lägg	i	champinjoner	och	
limeblad,	koka	upp.	Rör	i	salladslök,	chili	och	smaka	
av	med	fisksås,	salt	och	limejuice.	Slå	upp	i	skålar	
direkt	och	servera	med	jasminris.

sTyrka:  porTioner: 4  Tid: 30 min

sTyrka:  porTioner: 4  Tid: 30 min
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Thailandspecial
Familjeresa    skoj & kuriosa    Tre säregna hoTell    CharTer med jens assur    Vigsel & bröllopsresa    FaVoriTreCepT    saker & Ting

The Beach – Alex Garland
En spännande klassiker bland back-
packers. Boken handlar om Richard 
som precis landat i Thailand, på 
Khao-San Road. Första natten stöter 
han på en konstig typ som han bor 
granne med. Denne granne har nästa 
dag tagit livet av sig och lämnat efter 
sig en karta som ska visa vägen till en 
mytomspunnen strand. Tillsammans 
med några andra ger sig Richard iväg 
för att hitta ”The Beach”.

Boktipset

… även har ett särskilt namn som används vid ceremonier, nämligen  
Krung Thep Maha Nakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayutthaya  
Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udom Ratchaniwet Ma-
hasathan Amon Phiman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanu Kamprasit.  
Det är världens längsta ortsnamn.

Visste du att 
Bangkok…

onödigt att packatunga resväskor är jobbiga att släpa på.  
Här kommer en lista på saker som du  
kanske tänker att du vill packa, men  
egent ligen kan skippa.

strumpor, du kommer inte använda dem. punkt.

kläder som du är rädd om. Fukt och smuts kan lätt förstöra och det är trist att behöva vara försiktig.

kläder. ok vi menar inte att du ska gå naken, Men,  det finns massor av kläder, skor, badkläder och sånt  i thailand. och det är väldigt billigt.

 tjocka badlakan. torkar långsamt och är tunga.

 en liten rosa giraff. det verkar så onödigt bara…;)

Ring ocH suRFa  
Billigt i tHailand
Med LandNCall mobilpaket kan du använda 
telefonen i Thailand utan att behöva pröjsa 
dyrt när du kommer hem. Du behåller ditt 
vanliga svenska nummer, men betalar bara en 
bråkdel, jämfört med vad det skulle kosta hos 
en vanlig svensk mobiloperatör. För att läsa 
mer om de olika mobilerbjudanden och boka, 
besök Ving.se/ocksa-hos-ving

Trots att durio-
frukten luktar 

så illa att det ofta 
är förbjudet att 
ta med den på 
almänna plat-
ser, kallas den 

för ”frukternas 
konung” och lär 

smaka riktigt gott. 
Den älskas och hatas 

över hela Asien och 
inte minst i Thailand. 

Du kan få tag på den året 
runt och den finns även 

som kola, chips och glass.

en stinkande konung
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Phuket
kamala Beach  (5 hotell, varav  

1 sunwing resort och 1 sunprime)

ligger på phukets västkust och är ett 
perfekt resmål för dig som vill ha en  
lugn atmosfär. 

Bangtao Bay  
(2 hotell, varav  

1 sunwing resort)

här ligger Bangtao 
Beach, en av de 
allra vackraste och 
längsta stränderna 
på phuket.

khao Lak  (5 hotell, varav 2 sungarden)

Khao lak är en ljuvlig strand med gyllene 
sand, strax norr om phuket. svår att 
motstå.

karon  (11 hotell, varav 1 sungarden)

det perfekta valet för dig som vill 
bo nära patong men ändå inte mitt i 
nöjeslivet.

kata  (14 hotell)

har en skönt lång sandstrand och 
flera hotell av hög klass. perfekt för 
barnfamiljen.
 

Surin  (2 hotell)

en lugn och grön oas, norr om patong. 
hit reser många för den orörda 
stillheten.

Patong  (16 hotell)

phukets nöjesmetropol nummer ett! en 
blandning mellan marknad och folkfest.

Nai Yang Beach  (2 hotell)

oexploaterat och stilla. här finns 
bara en bred sandstrand och ett antal 
restauranger. 

koh Yao Noi  (1 hotell)

trots att ön är stor och vacker med 
dramatisk natur är turismen begränsad.

kraBi & traNg
koh Lanta  (4 hotell, varav 1 sungarden)

en favorit bland svenska barnfamiljer. 
här väntar det stora lugnet med långa 
stränder.  

ao Nang  (13 hotell)

vackra ao nang och dess skärgård lockar 
både soldyrkare, klättrare och snorklare.

koh Phi-Phi  (3 hotell)

Kritvit strand och underbart badvatten. 
phi phi-öarna är thailands vackraste öar.

koh Jum  (1 hotell)

här är det lätt att leva ett barfota 
robinson crusoe-liv och läsa böcker i 
hängmattan.

klong Muang  (2 hotell)

en fridfull liten fiskeby norr om ao nang 
med lyxigt boende och nära till stranden.

koh Mook  (1 hotell)

strax utanför trangkusten, söder om Koh 
lanta, ligger denna lilla fridfulla ö.

koh Ngai  (1 hotell)

här är stämningen avspänd. vissa blir så 
fängslade av ensligheten att de stannar 
månadsvis. 

railay Beach  (1 hotell)

railay Beach består av stränder som är 
inramade av dramatiskt höga och sköna 
kalkstensklippor. 

CeNtraLa thaiLaNd
koh Chang  (7 hotell)

Ön är en stor nationalpark där 75 % av 
ytan är naturskyddad. njut av att slippa 
trängas.  

koh tao  (2 hotell)

charmig nykomling. liknas vid en 
sköldpadda som simmar mot Koh 
phangan.

koh Phangan  (1 hotell)

semester i lyxiga omgivningar, på en ö 
som ger utlopp för upptäckarglädjen.

koh Samui 
(13 hotell)

ett av 
thailands 
trendigaste 
resmål. här 
finns mycket 
att se och 
uppleva.

koh Samet  (2 hotell)

liten lugn ö, ca trettio minuters båtresa 
från staden Ban phe.
 

Bangkok  (10 hotell)

thailands huvudstad liknar ingen annan 
i världen. gatuförsäljare, myller och 
gyllene tempel.

rayong Beach  (3 hotell)

det ”äkta” thailand och passar dig som 
vill uppleva lokalt thailändskt vardagsliv. 

hua hin  (10 hotell)

här tillbringar thailands kungafamilj 
mycket tid för att njuta av havet. 

Cha-am  (8 hotell)

hit reser du inte för folkliv, shopping 
eller barer, utan för att njuta av lugnet.

Läs mer på Ving.se/thailand

Vings thailand
ving flyger från: Stockholm,  Malmö, 
Köpenhamn, göteborg, luleå, Örebro.

flygtid: Ca 14 timmar.

SpråK: thailändska. 

tid: Svensk tid + 6 timmar.

driCKS: det är vanligt att ge ca  
10% på restaurang notan.                  .

priSnivå: flasköl 50 cl ca 11 kr,  
1 l vatten ca 3.50 kr, en enkel lunch  
med dryck från 36 kr, varmrätt på 
thairestaurang från 22 kr.

Fakta

Myllrande folkliv, massage, storstäder, party 
och undangömda sandstränder. i thailand 
finns allt och med vårt breda utbud kan du 
också få precis det. allt som du vill ha för att 
just du ska få din perfekta semester.
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nyfiken:orange

NamN: Inga-Lena Lindberg
ÅLDER:   58 år
FamiLj: Mamma, pappa, bror och vuxen 
son i Sverige.
bakgRuND: Har haft olika tjänster inom 
koncernen Thomas Cook i 20 år. Åkte på 
semester till Thailand för 4 år sedan och 
blev kvar.
ViNg om iNga-LENa: Hon är en välkänd 
profil bland många av våra gäster både  
på Sunprime Kamala Beach Resort och  
Sunwing Resort i Thailand. Hon ger råd, 
löser problem och skrattar med våra 
gäster. Hon är ett positivt kraftpaket.

Inga-Lena Lindberg 
guEst RELatioNs maNagER pÅ suNpRimE kamaLa bEach REsoRt pÅ phukEt

Inga-Lena Lindbergs röst glittrar. Hon pratar snabbt, glatt och energiskt om hur mycket 
hon älskar sitt arbete som guest relations manager i Thailand. Hon jobbar på Phuket 
under vinterhalvåret, och uppmanar alla, särskilt kvinnor i femtioårsåldern att våga 
chansa och flytta utomlands. ”Du har precis allt att vinna och det är så himla kul.” 

VaD göR EN guEst RELatioNs maNagER?
Jag ansvarar för all gästservice och jobbar med att hjälpa gästerna om något problem 
skulle uppstå, vad det än kan vara.

VaD äR DEt bästa mED Ditt jobb?
Att jobba med människor. Alla gäster är unika och är som en resa i sig. Ofta så kan det räcka 
med att vara lugn och lyssna ordentligt, så kan halva problemet vara löst. Det härligaste av 
allt är när jag lyckas hjälpa en gäst så att han eller hon blir nöjd och glad. Jag får så mycket 
god energi tillbaka av det.

VaD haR Du FöR iNtREssEN?
Motorsport! Ingen tror på det, för jag är så snäll. Jag kör inte rally längre, min son och bror 
har tagit vid. Nu har jag ett stort intresse för speedway. Det är inte så konstigt, jag är ju från 
Avesta, precis som speedwaymästaren, Tony Richardsson, så det är liksom naturligt. 

VaD göR Du pÅ somRaRNa?
Då åker jag till Grekland och ön Tilos. Ett riktigt äkta Grekland där tiden står still och allt är 
som det alltid har varit. Sen bor jag på mina föräldrars gård i Dalarna, där jag snickrar och 
renoverar mitt hus från 1880. Trots att jag är oerhört social, eller kanske just därför, så är 
jag även en ensamvarg som behöver vila upp mig i tystnaden ibland. 

VaRFöR jobba utomLaNDs?
För mig är det som att leva ett ”andra” liv. Min son är vuxen nu och lever sitt eget liv, så jag 
måste leva mitt. Det är skönt att vara över femtio och jobba med så roliga saker varje dag. 
Jag har hela livets trygga skola i ryggen. Alla kvinnor i min ålder borde testa på det här. Du 
får så mycket tillbaka och det är inte alls så svårt som du kanske tror! 

Vill du också jobba för Ving? 
Läs mer på Ving.se/jobbFo
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Alla gäster är 
unika och är som 
en resa i sig.



Vingresenärer  
= hjältar

Välling, blöjor, leksaker och skolmate-
rial är några av de saker som kunnat 
köpas in till barnhem i Marocko. Detta 
tack vare de Vingresenärer som förra 

vintern skänkte sina växelpengar innan 
de lämnade landet. Sammanlagt blev det 

ungefär 13.000 svenska kronor. Tack! 

hit&dit

Tips om dricks
I en del länder är dricksen en viktig del av lönen, eftersom många serviceyrken är lågavlö-
nade. I andra kan det vara ett nästan okänt begrepp. Men hur ska du dricksa då? Ving ger 
dig en snabbkurs i vad som är brukligt att ge på några av de mest populära resmålen. 

TurkieT
Städerskan: ca 10 turkiska lira/vecka.
Piccolon: ca 1-2 turkiska lira/bagage.
Servitören: ca 5-10 % av notan vid middag. 
På en enkel lunch rundar du bara uppåt. 
Taxichauffören: ca 1-3 turkiska lira.

kanarieöarna
Städerskan: ca 5 euro /vecka.
Piccolon: ca 1 euro/bagage.
Servitören: på en större restaurangnota 
kan du ge några euro. 
Taxichauffören: ingenting.

Thailand
Städerskan: ca 150-250 bath /vecka.
Piccolon: ca 20-40 bath/bagage.
Servitören: på de flesta ställen är dricksen. 
inkluderad, så runda bara av uppåt. 
Taxichauffören: utan taxameter i exempel-
vis en tuk-tuk så har chauffören räknat in 
dricks i priset. Se till att pruta ordentligt! 
Om det finns taxameter kan du ge 5-10 %.

Skaffa en ny (gammal) 
semestergarderob
Inför resan kan det vara kul med något nytt 
att ta på sig. Men istället för att sätta sprätt 
på reskassan innan du ens kommit iväg så 
kan du låna något juste från Lånegardero-
ben. Det funkar som ett bibliotek fast du 
lånar kläder istället för böcker. Märken som 
sponsrar Lånegarderoben är bland andra 
J.Lindeberg, Anna Zander och Nudie Jeans 
Co. Du hittar dem i Midsommarkransen i 
Stockholm och på Lanegarderoben.se. 

LiLLa  
fotoskoLan
Bli en bättre semesterfoto-
graf! Ving ger dig fem tips 
på hur du kan göra för att ta 
snyggare bilder.

1  Gå nära ditt motiv, så får du 
bättre kontakt.

2  Välj en enkel bakgrund när 
du ska ta ett porträttfoto,  
så det inte blir stökigt i 
bilden.

3  Om du har en digitalka-
mera, ta många bilder.

4  Lägg motivet lite åt sidan 
 istället för i mitten, för  
 en lugnare bild. 

 5  Undvik att använda  
blixt så länge  
det går. 

STOrT Tack TIll lånegarderOben 

SOM lånade uT kläder för VIngS 

fOTOreSa TIll MaldIVerna!
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Tio år med  
semesTerdängor
Oavsett om du gillar dem eller inte, varje år 
dyker det upp semesterlåtar som biter sig fast 
i ditt medvetande och som du sen för all fram-
tid förknippar med en viss semester, händelse 
eller vad det nu är. känner du igen de här?

2011   Om sanningen ska fram, eric amarillo
2010   Waka waka, Shakira
2009   Svennebanan, Promoe
2008    Bag in da box, dj Tune feat. Orremannen
2007   Ingen sommar utan reggae, Markoolio
2006    Boten Anna, basshunter
2005   Crazy Frog, axel f
2004   Hej hej Monika, nic & the family
2003   The Botten Is Nådd, Timbuktu
2002   Don’t Let Me Get Me, Pink 
Källa: Sr.se + wikipedia

Sunprime Resort         golf
Om du är ute efter att spela golf, så bo på ett Sunprime  
Resort. På exempelvis Sunprime Palma Beach, Mallorca, 
har Ving greenfeepaket där du spelar på banorna Puntiró, 
Majoris och Son Antem i tre eller fyra dagar. Samtliga banor 
ligger max 15 minuter från hotellet. Det finns också fina 
banor nära Sunprime Atlantic View Suites & Spa på Gran 
Canaria och Sunprime Coral Beach på Teneriffa. 

LoLLo & Bernie-pryLar i sverige
Du vet väl att du kan köpa Lollo & Bernie-grejer i våra Ving-butiker?  
               De ligger i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det finns gosedjur,  
                        nyckelringar och cd-skivor. Ja, och så de två nyheterna,  
                        kepsar och ryggsäckar såklart!
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egypTen 
Städerskan: ca 50 egyptiska pund/vecka.
Piccolon: ca 5 egyptiska pund / bagage.
Servitören: ca 10 %. även på all Inclusive-
hotell bör du ge 10-15 egyptiska pund, då 
och då. dricksa vid ankomst så får du bättre 
service under hela resan! 
Taxichauffören: ingenting, pruta istället 
ordentligt för att få ett riktigt pris.
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Vilket är ditt bästa tips för att få ett förhål-
lande att hålla?
 – Först och främst måste man respektera 
varandra. Man måste kunna prata och 
lyssna på vad den andre säger. Man kan inte 
bara gapa och skrika och sen gå iväg. Men 
det är också viktigt att ha roligt och skratta 
ihop. Kamran blev till exempel irriterad för 
att jag satte toarullen överifrån när han ville 
att den skulle sitta underifrån. Då sa jag: 
att jag under resten av mitt liv alltid skulle 

Kärlek à la  
Maria Montazami

Maria Montazami från Västerås kom till Los Angeles som 24-åring
för att jobba som au pair. Efter tre månader träffade hon Kamran,
chefen på en restaurang där hon sökte jobb. En månad senare var
de ett par, vilket de fortfarande är. De har fyra “adorable” barn:
Sara, Hanna, Emma och Nicholas, som är “jätteduktiga och snälla”.
Familjen åker till Sverige varje år, älskar att åka skidor och är ganska
aktiva “till en normal gräns”. 
TexT & FoTo: Fredrik ÖlmqVisT

sätta rullen överifrån, alltså motsatsen. 
Och än idag gör jag det och när han varit på 
toa så har han vänt den som han vill ha den. 
Det är sådana saker som gör att det blir 
roligt och att man kan skratta.
 
Vad är hemligeheten bakom ditt och
kamrans äktenskap?
– Vi har blandat upp allting. Vi bråkar. Vi 
pratar. Vi kramas och gosas. Vi har jättekul 
med barnen, plus att vi också tar oss tid till 

att gå ut och dansa. För att få ett förhål-
lande att funka ska man verkligen unna sig 
att ha kul och inte bara arbeta och slita. Nej, 
klä upp er, gå ut och ha kul, var med kompi-
sar, och ge det där lilla extra till varandra.
 
Vad ska du absolut inte göra om du vill att 
förhållandet ska hålla?
– Gnata. Big No. Gnata inte, för det är det
absolut jobbigaste att göra och det job-
bigaste att lyssna på.
 
Vad gör du och kamran när det bara är  
ni två?
– Då säger jag: None of your business! Vi 
gör faktiskt lite av varje. Vi äter jättegod 
mat. Vi älskar att laga mat. Vi är mycket 
med barnen. Vi har alltid söndagsmiddagar 
och det är en dag då vi verkligen är tillsam-
mans, no matter what. När det bara är jag 
och Kamran älskar vi att hoppa in i Ferrarin 
och åka iväg och ta en god drink någon-



I förra numret av Vings värld hade vi en tävling som gick ut på att du skulle berätta 
om ditt drömresmål och motivera varför Ving skulle börja ordna resor dit. Det var 
flera personer som hade föreslagit Libanon och Jordanien, men vi tycker att ingen 
hade en så bra motivering som Sven-Otto Littorin. Därför vinner han första pris 
och en resa värd 15.000:- . 

– Vi ska definitivt titta närmare på hans förslag. Ving hade faktiskt resor till 
Beirut i början på 2000-talet men då slog det aldrig igenom. Vi var kanske för tidigt 
ute, och kanske är tiden mogen nu. Men vi håller helt klart med i hans fina motive-
ring att det är intressanta länder som har mycket att erbjuda,  säger Claes Pellvik, 
marknadschef hos Ving.

”Ving har ett stort och brett utbud av sköna resor till i princip jordens alla hörn. Men jag 
saknar en drömresa, som jag tror skulle bli ett spännande komplement: Magiska Mel-
lanöstern: en tvåveckors rundresa i Libanon och Jordanien”. 

Så börjar Sven-Ottos motivering. Hela kan du läsa på Ving.se/vinnare.

Sven-Otto vann resa med sin drömresa!

I våras hade Ving en fototävling på 
Facebook, där du kunde vinna en resa 
till Los Angeles och träff med Maria 
Montazami. Vinnaren blev Hanna Fri-
berg 17 år. Hon och mamma Carina, 
som också var med på resan berättar 
hur det var att träffa Maria i LA.

Hej Hanna och Carina, hur var LA? 
– Helt fantastiskt! Behagligt klimat, mycket att 
se, sjukt bra shopping och trevliga människor. 
Efter gymnasiet vill jag flytta dit för att gå på 
college eller jobba som au pair. (Hanna)
Vad var mest olikt Sverige?
– Allt är så stort. Motorvägarna har 12 filer och 
du får svänga till höger fast du har rött ljus. 
Om du äter ute så är det lagom att dela på en 
portion eftersom de är enorma. Vi delade på 
en cheescake och tog hem resterna till hotel-
let. Den räckte i tre dagar. 
Vad rekommenderar ni att göra i LA?
– Ät på Cheescake factory, åk upp till 

Hollywood-skylten, besök Universal Studios 
och titta på Walk of Fame.  Shoppa på Mel-
rose Avenue eller på Beverly Center om du är 
intresserad av mode och vintage. Spana på 
kändisar på The Ivy eller Urth Cafe… det finns 
oändligt mycket att göra. 
Hur var det att träffa Maria Montazami?
– Jättekul! Hon var hur trevlig och gullig som 
helst, och bjöd på sig själv precis som på TV. 
Vad gjorde ni hemma hos Maria?
– När vi kom blev vi bjudna på champagne och 
ostbricka i trädgården, där vi pratade om allt 
från bloggar till ficktjuvar i Italien. Vi träffade 
alla i familjen och gosade med hunden Bella. 
På kvällen gick vi ut och åt i Laguna Beach. 
Först tog vi förrätten på en restaurang och 
sedan huvudrätten på en annan. 
Kommer ni att hålla kontakten?
– Ja, det hoppas vi. Vi kanske ses någon gång  
i Sverige via något event eller liknande.  
Maria och hennes familj är varmt välkomna 
hem till oss på älgmiddag om de skulle ha 
vägarna förbi. 

Maria Montazami och LA enligt Hanna & Carina

Kärlek à la  
Maria Montazami

stans och möta upp några kompisar. Vi 
går inte så ofta på stranden och håller 
varandra i handen, utan vi gör andra 
saker.
 
Vad är det mest romantiska Kamran 
gjort för dig?
– Jag och Kamran är inte så där jätte-
mycket för att komma hem med blom-
mor. Men vi kramas mycket och talar 
om för varandra hur lyckliga vi känner 
oss ihop.
 
Vad är det mest romantiska du gjort för 
Kamran?
– Det är ju samma sak där. Han älskar när 
jag gör smörgåsar åt honom på morgonen 
som han kan ta med sig till jobbet. Varje 
morgon bär jag ut hans kaffe till bilen.

TäVLA oM MAriAS nyA LiVSSTiLSboK 
på Ving.Se/MAriA-MonTAzAMi

Vings vinnare

MAriA MonTAzAMi under inSpeL-
ningen AV VingS nyA reKLAMfiLM. 

Här i grAn CAnAriAS öKen.

JAg (HAnnA) Med  
MAMMA HeMMA HoS  

MAriA MonTAzAMi.

vings värld nr 2/2011   29



30   vings värld nr 2/2011

Massajerna säljer saronger i alla världens 
färger och Mönster på stranden, diani Beach.
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Vi tillbringar några dagar på den södra 
Mombasakusten, vid Diani Beach, med 
lyxigt strandliv. Stränderna är paradisiska, 
vita och finkorniga. Vattnet är ljust turkost 
och alldeles klart, så där som det bara ser ut 
på vykort. Jag är ingen badmänniska, vissa 
kallar mig badkruka, så jag behöver lite 
övertalning innan jag går i, men käre värld 
vilket varmt och härligt vatten. Man måste 
dock duscha av sig saltet innan man lägger 
sig och solar, om man inte vill bli randig. 
Alltså med sebra-saltränder på kroppen. 
Ett kärt besvär får tilläggas. Inget är direkt 
arbetsamt på Diani Beach.

Vid flera tillfällen blir jag tillsagd av 
hotellpersonalen att tagga ner. De är 
förstås extremt artiga och påpekar hövligt 
att jag borde dra ner på farten: ”Polepole, 
madam!” säger en trädgårdsmästare och 
gör sakta-ner-tecken med händerna. ”Går 
jag för fort?” frågar jag. ”I Afrika måste man 
gå långsamt, som elefanten, ” svarar han. 
”Och du är ju på semester, eller hur? Vad 
har du bråttom till?” Touché. Jag saktar ner, 
han ler nöjt och jag fortsätter i långsam-
mare tempo mot stranden.

Stadstur Mombasa Old Town                         
Vi gör ett besök i Mombasa och på väg in till 
stan åker vi igenom de modernare delarna 
där det är folk och djur överallt. Övergångs-
ställen verkar vara en europeisk grej, folk 
går precis hur som helst. Folk eller djur som 
drar kärror känns lika frekventa på gatorna 
som bilar och bussar. Även här finns mata-
tus, de små bussarna som finns överallt på 
landsbygden.

Jag har aldrig sett så många välklädda 
människor som jag ser i Mombasa. Jag 
menar inte att alla har kostym eller dräkt, 
utan att vad man än har på sig är det i fint 

Hakuna matata
När vi landar i Kenyas huvudstad Nairobi sent på kvällen slår doften av Afrika emot 
oss.  Det är en blandning av tusentals människor (flygplatsen) och en fauna på en 
helt annan kontinent (Afrika!). Ressällskapet är jag, Roger och David. Två skribenter 
och en fotograf som har lämnat ett isigt Stockholm i januari för att lära känna Kenya.
TexT: AnnA LArsén FoTo: DAviD JohAnsson

skick. Har man jeansshorts och t-shirt är de 
hela, strukna och rena. Inte ett par trasiga 
jeans i sikte. ”De har ingenting och ser helt 
fläckfria ut. Vi har allt och våra ungar går 
omkring i trasiga jeans”, säger Roger och 
jag kan bara hålla med.

Mombasa har ett förflutet som engelsk, 
portugisisk och arabisk koloni. Det här av-
speglar sig i arkitekturen i Mombasas gamla 
stadsdelar dit vi åker. Den stora saluhallen 
som britterna byggde i början av 1900-talet 
är i kolonial stil, men inne i marknadshal-
len är ingenting brittiskt. 

Tusen kryddor, ris, gryner och bönor i 
fler sorter än jag visste fanns och massor av 
linser i alla former och färger står i säckar 
lite här och var. Chilifrukter, vackert ar-
rangerade efter nyanser och storlek, står i 
lådvis i hallen.

Safari!
Efter tre dagars strandliv packar vi in oss i 
en safaribuss och förväntansfulla förbere-
der vi oss på alla djur vi nu ska få se. Vi åker 
mot nationalparken Tsavo, ett gigantiskt 
naturreservat uppdelat i en östlig och en 
västlig del. Vi är på väg mot Tsavo East 
och där kan man, om man har tur, se The 
Big Five – lejon, elefant, afrikansk buffel, 
noshörning och leopard. David gör i ord-
ning sina objektiv och Roger, som varit på 
safari förr, oroar sig för att vi inte ska få se 
lika många djur som han sett. Men jag har 
en stark känsla av att vi kommer att få se 
många djur. Vi är heltaggade och när vi efter 
ett par timmar kör in i parken står vi upp i 
bussen, som har höjbart tak, och spanar.

Efter en timme på stående fot i safari-
bussen tappar vi stinget lite. Inte en nos så 
långt ögat kan nå. Jo, troligen såg chauf-

Massajbyn vi besöker en by 
med 55 individer. ”Alla som bor här är 
släkt”, berättar vår massaj-guide, 
Martin. Det är ett patriarkat, och man 
har många fruar. ”hur många fruar 
har ni i sverige?” undrar han. ”en”, 
säger vi i kör. ”en–två?” frågar han 
leende, och blir uppriktigt förvånad 
när vi svarar nej. Massajerna är 
nomader och herdar och går dit 
deras djur vill gå för att äta. De bygger 
hyddor av kobajs där de slår läger och 
armerar väggarna med kvistar. 

RubenS Mini-SpRåkSkOla
Jambo ............................................. Hej
Asante Sana ................................ Tack så mycket 
Kwaheri .......................................... Hej då 
Safari ................................................ Resa /på resa
Karibou .......................................... Välkommen  
Simba............................................... Lejon 
Hakuna matata ......................... Inga problem 



32   vings värld nr 2/2011

fören Ruben ett vårtsvin som låg och vilade 
vid ett vattenhål. Men inte vi. Jag förstod 
inte ens vad han sa förrän han höjde rösten 
och sa: ”Pumbaa!” Aha. Det är rätt svårt att 
höra ”wart hog” på swahili-bruten engelska.

Då kommer en hel elefantfamilj med 
matriark i spetsen, bara tre–fyra meter från 
bilen. Den gigantiska ledarinnan går med 
raska steg demonstrativt rakt mot bilen. 
Ruben säger medan han snabbt backar: 
”Too close”. För nära. När vi kommit i väg 
ett par meter vänder elefanthonan och 
fortsätter långsammare över vägen, följd 
av två systrar, en liten tremånaderskalv och 
en ett- eller tvååring. David fotograferar 
och Roger och jag jublar. Elefanter!

Inom loppet av två timmar ser vi giraf-
fer, afrikanska bufflar, fåglar, ännu flera 
elefanter, fyra olika sorters antiloper, 
inklusive min nya favorit dik-dik, som lever 
i par hela sina liv och om partnern dör, så 
dör den som blir kvar snart också av sorg 
och brustet hjärta. Dik-diken är en lustig 
liten antilop, stor som en svensk hare fast 
på halvmetersben. Fåglarna ser ut som om 

någon har sminkat och klätt upp dem till 
fest. Helt magnifika i färgprakt. 

Det sista vi ser den dagen är en lejon-
rumpa högt uppe på en röd klippa och jag 
kan urskilja en stolt svans med blotta ögat. 
Med kikare ser jag hela katten. En mäktig 
upplevelse. Alla safaribussarna i området 
är där och safarihattar, kikare och kameror 
guppar i den nergående solens ljus.

Safari lodge = vildmarkshotell
Utmattade av alla intryck kör vi till vår safari 
lodge, vilket alltså innebär enklare bostad i 
vildmarken. Vi ska bo i tält. Jag känner mig 
milt sagt tveksam till det, men säger inget 
till killarna. Jag är tuff. När väskkillen låser 
upp dragkedjorna till mitt tält inser jag att 
mina farhågor var ogrundade för jag visas 
in i ett lyxrum, tältväggar visserligen, men 
med stuggrund och stengolv och en egen 
pool, liten terrass och bara fem meter bort 
– elefanternas promenadstråk. Vildmarks-
lyx! Strax kommer dessutom en hel hop 
elefanter vandrande och eftermiddagsnöjet 
blir att titta på och fotografera dem.

Vid middagen får vi underhållning i form 

av Rogers spökhistorier från Dalarna och 
ett glas vin eller två. När vi sedan ska gå 
och lägga oss är David och jag så stirriga att 
vi bestämmer att vi ska ha en öppen tele-
fonlinje ”om något skulle hända”. Vi sover 
dock som stenar, alla tre.

Hem till snön igen
Vår första safaridag gav mest och det kan-
ske var bäst, för då var vi som mest taggade. 
Tro det eller ej, men man kan bli mätt på 
att se elefanter.  Safarin var det jag kommer 
att minnas Kenya för, även om strandlivet 
var helt enastående. Och chansen att se så 
många vilda djur i sina sanna element bör 
ingen missa. 

Att lämna Kenya för att åka hem till ett 
vintersverige var inte alls som att lämna en 
annan del av Afrika, Egypten, där jag också 
har varit. Att lämna Kenya var att lämna 
det sanna Afrika. Och en liten del av mitt 
hjärta. l

Anna Larsén jobbar som copywriter på 
Vings mediacenter.

ElEfantEr vid vattEnhål i 
nationalparkEn tsavo East.
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Fakta
PrisexemPel: 1 vecka på  
Kaskazi Beach, 10.425:- per person. 
Avresa från stockholm 14/3 2012.

Ving flyger från: stockholm 
(direkt till mombasa).

flygtid: 10–11 timmar.

Vings hotell: fem hotell som alla 
ligger vid härliga diani Beach. All 
inclusive på tre av fem, kan köpas till 
på ett. 

tid: svensk tid plus två timmar.  

sPråK:  Kiswahili och engelska.

PrisniVå: förhållandevis låga 
prisnivåer. Pruta överallt, utom i 
hotellshopparna. 

TälTeT, försTa safarinaTTen. äkTa elefanT på  Tio meTers avsTånd.

pojke på promenad i mombasa old Town.

Typisk TurisTlook på safari,  
noTera haTTarna.

DEC JaN FEB MaR

32° 32° 32° 33°

23° 23° 24° 24°

27° 27° 27° 27°

kliMat

Läs mer på Ving.se/
kenya shopping på mackinnon markeT,  

mombasa old Town.

ljuva diani beach och underbara  
indiska oceanen.
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Dramatisk start på  
en underbar semester

pappa Greger, som är vårdnadshavare 
nummer två. Hur skulle jag få tag i Greger 
kl. 06.30 på morgonen, när han sov i godan 
ro? Efter 26 missade samtal på Gregers 
mobil börjar jag så smått inse att det var 
kört. Inget pass. Ingen semester. Trots mitt 
bönande ville Arlandapolisen inte göra 
något undantag. ”Jaha då blir det ingen 
semester”, snyftade jag. 

Då ringer min kompis Cissi som också 
skulle åka med. Hon stod vid in-check på 
Arlanda och väntade på oss. ”Jag ringer en 
taxi som åker och väcker Greger, allt löser 
sig!”, sa hon. Och allt löste sig. Greger åkte 
till Nackapolisen och faxade över pappren. 
Tack och lov för Greger. 

Så började vår vecka. Lite lätt hysterisk 
kan man lugnt påstå. Hur som helst så vill 
jag berätta för er vilken otroligt härlig vecka 
vi hade trots den lite smått osköna starten. 
Jag var ute och satte upp shower för Sun-
wing 94- 97 så jag kan praktiskt taget säga 

Kvart i sex den 6 mars satte vi oss i taxin. 
Vi skulle äntligen få åka på vår efterläng-
tade semester till Sunwing Fañabé på Tene-
riffa. Två glada barn och en stolt morsa som 
hade koll. Grym koll. Allt som kunde tänkas 
behövas var nerpackat. Neo hade spel och 
kex i ryggsäcken och Minya hade omsorgs-
fullt packat med sina nya sommarklän-
ningar. Lyckan var total. Vi skulle bara åka 
förbi polisen på Arlanda först, för att fixa 
ett temporärt pass till Neo. ”Men det går 
snabbt”, kvittrade jag till barnen. ”Fortare 
än ni anar är vi på väg”.

Jag hade bara glömt en liten detalj. För 
att Neo skulle kunna få sitt pass så var jag 
tvungen att ha en speciell blankett från 

Foto: tess merkel och vings bildarkiv
text: tess merkel
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att jag varit på nästan alla Sunwing Resort 
runt om i Europa, mer än en gång. Men jag 
hade aldrig varit på Sunwing Fañabé. Jag 
kommer ihåg hur jag brukade tänka för mig 
själv, ”det här vill jag uppleva en dag när 
jag får egna barn.” Och det var precis det 
jag fick denna vecka. För första gången på 
riktigt, med Miniland, La Tasca, shower, ja 
allt. Och det var just så där härligt som jag 
hade trott att det skulle vara.

Att resa med barn till ett Sunwing-hotell 
är som att ha med sig ett bollhav vart man 
än går. Alltid finns det något för barnen att 
göra. Minya var så fullständigt sysselsatt 
med lek och aktiviteter i Miniland, att jag 
inte en enda sekund behövde känna mig 
som en dålig förälder, för att jag låg ner 
och njöt en stund för mig själv. Hon kom 
glatt kvittrandes med ansiktsmålning och 
teckningar på löpande band. Hennes totala 
peak på veckan blev Ministars, då hon fick 
klä upp sig i en rosa krussidullklänning, och 

Tess Merkel
Familj:  Greger, Neo 7 år, Minya 4 år.

aktuell:  Med singeln Feel 4 u  
samt ett samarbete med Alcazar  
och Dreambeat.

kuriosa: Gillar att spela poker.

mima till Mamma Mia. Neos favoritsyssel-
sättning blev Minidiscot och spelrummet 
uppe i receptionen en stund varje kväll. Det 
var hans, förutom poolen såklart, semes-
terhöjdare.

Mormor och morfar var med men valde 
att bo på ett annat Ving-hotell precis i 
närheten, då de ville ha en annan takt på sin 
semester. De kom och badade och lekte när 
andan föll på, och när vi saknade dem för 
mycket tog vi en promenad bort till dem. 
Ett skönt upplägg som passade oss alla. I 
allas eget tempo. Mysiga långa middagar 
på La Tasca med ljuvlig personal och Lollo 
och Bernies frukostpromenad blev veckans 
höjdare för stora som små. After beachen 
med det sköna showgänget pratas det 
fortfarande om här hemma. 

Tack till all härlig personal på Sunwing 
Fañabé som gjorde vår semester just sådär 
härlig som jag hade drömt om! 

På SuNwiNG ReSoRt & SPA FAñAbé äR AllA läGeNheteR ljuSA, luFtiGA 
och liGGeR SoM eN RiNG kRiNG Det bARNväNliGA PooloMRåDet. PRiS-

exeMPel: 1 veckA MeD AvReSA FRåN  ARlANDA 13/12 2011, FRåN 6.125:- / PeRS. 
vill Du vetA MeR oM hotellet, Gå iN På Ving.se/sunwing
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Vägen till idag
1981  Föds i Norrviken, Sollentuna.
1988  Börjar träna truppgymnastik och 
handboll. Tonåren handlar om träning, 
matcher och läger.
1997  Min första riktiga resa på egen 
hand. Språkresa i Brighton.
2001  Tar ett sabbatsår efter gymnasiet.
2002  Går guideskola på Cypern och får 
därefter min drömtjänst i Turkiet som 
aktivitetsledare för barn.
2003  Min första jul utomlands. 
Hemlängtan. Firar inte jul i Sverige igen 
förrän åtta år senare.
2004  Första säsongen som servicechef.
2005  Jobbade som guidelärare på 
Vings guideskolor på Mallorca.
2006  Kul tid som Area Manager 
(destinationschef) i Bulgarien. 
Spännande med östkultur.
2007  En säsong i Brasilien. Häftigaste 
landet, folket! Så mycket livsglädje.
2011  Bor på Teneriffa sen tre år och 
trivs som Area Manager.

LuNCH MEd KoLLEGorNA på  
rESTAurANG WATErMELoN. 

Vi HAr ETT FräSCHT oCH 
LJuST KoNTor oCH dET är 
ALLTid FuLL FArT.

LAS ViSTAS-STrANdEN LoS CriSTiANoS.

Jag och min kompis Teresa längs 
avenida suecia i los crisTianos. 

cockTails i san Telmo.



vings värld nr 2/2011   37

I en mysig lägenhet upp mot bergen, i top-
pen av ett hus, bor sedan tre år tillbaka Eva 
Levin. Playa de las Américas på Teneriffa är 
dock inte den första turistort som hon bott 
på. Nästan direkt efter gymnasiet gjorde 
hon sin första säsong som reseledare i 
Turkiet. 

– Det var en härlig sommar och jag fick 
min absoluta drömtjänst som aktivitets-
ledare på ett familjehotell. För mig som 
tycker så mycket om barn var det jättekul 
att leka indianer, ha skattjakt och mini-
disco med alla ungarna. 

Efter Turkiet klättrade Eva vidare i ut-
landskarriären som både guide och service-

Hemadress Teneriffa
På hennes terrass är pelargo-
nierna stora som buskar och 
utsikten mot havet är magnifik. 
Möt Eva Levin, trettioåringen 
från Sollentuna som gjort en 
stilig utlandskarriär och nu bor 
och jobbar på Teneriffa.
TexT: Linda-Maria davidsson  
FoTo: oLiver Yanes iLLusTraTion: sara kebbon

chef (guidernas närmaste chef ). Just nu är 
hon Area Manager, vilket hon älskar. Jobbet 
ser lite olika ut beroende när på året det är. 
Innan en ny säsong sätter igång ligger fokus 
på förberedning och planering.

– Ingen dag är den andra lik. Scheman 
ska läggas, guidelägenheter ska fixas, kon-
trakt ska skrivas med utflyktsagenter och 
introduktionen för all ny säsongspersonal 
ska förberedas.

När alla guider är installerade och 
gästerna börjar komma så handlar det mer 
om att ”släcka bränder” och se till så att 
alla är glada och nöjda. Det uppstår alltid 
saker som du inte kunnat räkna med, och 
just därför är Evas dagar sällan plane-
rade. En vanlig vintervecka befinner sig 
närmare sextusen gäster på Vings hotell på 
Teneriffa. Med så många människor med 
lika många olika förväntningar, önskemål 
och behov är det mycket som kan hända. 
Dessutom så har hon sin personal att ta 
hand om. Jobbet är fartfyllt och det gäller 
att kunna vara flexibel och kunna ta tag i 
saker så fort de dyker upp. De första åren 
Eva bodde hemifrån hade hon med sig 

personliga saker och foton för att känna sig 
hemmastadd. Men det har hon inte längre. 
Nu räcker det med utsikten mot kusten 
och påtandet bland växterna på sin privata 
uteplats för att hon ska känna lugnet. Innan 
hon flyttade till Teneriffa trodde Eva att det 
skulle kunna bli knivigt att skaffa spanska 
vänner. Hon hade fel. Hennes två bästa 
kompisar är båda spanjorskor. 

– Många blir förvånade när de hör att jag 
har spanska tjejkompisar, det är tydligen 
inte så vanligt. 

Att jobba utomlands är något som Eva 
rekommenderar alla. Genom att vara ifrån 
familj och vänner tycker Eva att hon blivit 
mer självständig och mycket bättre på att 
hitta lösningar. En vacker dag flyttar hon 
säkert hem till Sverige igen, men just nu 
tycker hon att det är perfekt att ha ett spän-
nande och utvecklande jobb i ett varmt 
land. Snart, snart bär det dessutom av mot 
nya äventyr och upplevelser. Nämligen mot 
Mallorca. 

Vill du också ha en karriär inom Ving? 
Läs mer på Ving.se/jobb

Eva Levin
Jobbar soM: area Manager på Teneriffa. 

FaMiLJ: Mamma, pappa och tre  
syskon hemma i sverige.

bäsT Med sverige: den svenska  
sommaren, för ljuset och värmen. 
bäsTa Med TeneriFFa: Här finns allt.  
berg, stränder, sol, värme, shopping  
och grönska. 

deT Finns ingen pLaTs där Jag  
koppLar av så MYckeT soM på  
Min Terrass.
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Platser
1       La CaLeta  En liten sömnig fiskeby med 
vitkaklade hus och några restauranger. Hit 
kommer jag för att insupa lugn. De flesta här 
är spanjorer, och det känns långt bort från det 
hektiska Playa de las Américas.

2       eL Medano  Avslappnad surfarort med 
mysiga hak, perfekt för brunch med tjejkompi-
sarna. Längs stranden ligger butiker där du kan 
fynda färgglada klänningar och fina sandaler. 

3       ViLafLor  Vid foten av vulkanen Teide 
ligger Spaniens högst belägna by. Stanna på 
vägen upp och njut av den friska bergsluften. 

4       Santa Cruz  Lagom stor huvudstad 
med bra shopping, caféer och restauranger. 
Här strosar jag gärna på shoppinggatan Calle 
Castillo och tar en kaffe vid Plaza España. 

Fakta
PriSexeMPeL: 4.575:-/person, 1 v på 
alisos e  fr arlanda 13/12 2011.

fLygtid: 6–8 timmar

tid: Svensk tid -1 timme

SPråk: Spanska 

PriSniVå: en öl kostar ungefär 15–20 
kronor, och en kaffe en tia.

JaN FEB MaR aPR MaJ JUN JUL aUG SEP Okt NOV DEC

21° 21° 22° 22° 23° 24° 25° 26° 26° 26° 24° 22°

16° 16° 16° 17° 18° 19° 21° 22° 22° 21° 18° 17°

18° 18° 18° 18° 19° 20° 22° 23° 22° 21° 21° 19°

kLiMat

Läs mer på Ving.se/teneriffa

Restauranger
5       roSSo SuL Mare Min absoluta 
favorit restaurang på Teneriffa. Den italienska 
maten är supergod och både finklädda famil-
jer och yngre par med vänner kommer hit.  
av. Las gaviotas 4, La Caleta

6       WaterMeLon  Internationell meny 
inspirerad av medelhavsköket. Prisvärt, härlig 
stämning och alltid god mat. 
av. La Habana 8B, Los Cristianos

7       SaL negra  För dig som vill äta mumsigt 
goda spanska tapas. 
av. La Habana 13B, Los Cristianos

8       SaMa SaMa  Perfekt lunchrestaurang 
med goda pizzor och sallader, smakfullt 
inrett och med en fantastisk utsikt. 
av. La Habana 20B, Los Cristianos

Uteställen
9       tiBu Modernt diskotek med riktigt goda 
drinkar i vackra miljöer. Ligger centralt och 
har öppet tis-lör. Bästa dagarna är fredag och 
lördag. Folk börjar komma efter midnatt.  
americas Shopping Centre,  
Playa de las américas

10       faro Lounge CLuB  Snyggaste 
stället på Teneriffa. En nattklubb/loungebar i 
två våningar med utsikt över hamnen Puerto 
Colon och Fañabé-stranden. Spelar både 
senaste hitsen och techno. 
 CC torviscas Costa, fañabé

11       MagiC Lounge Bar  Välbesökt 
loungebar som är läckert inredd i marockansk 
stil där det spelas livemusik några gånger i 
veckan. Kul mix med folk och passar alla åldrar.  
Piramide de arona, Playa de las américas 

Vings resmål på Teneriffa

EVas bäsTa

Med Ving kan du åka till Teneriffa året om, vi har cirka 70 
hotell på sju olika platser över ön.

Playa de las américas En modern och välord-
nad badort längs med den solsäkra sydkusten.

Puerto de la Cruz En genuin och charmig kana-
risk stad i den vackra Orotavadalen.

Los Cristianos Barnvänligt med en fin strand och 
ett trevligt kvällsliv.

Guía de Isora En mysig liten by där du bor på 
hotell Abama, som har egen golfbana.

Vilaf lor Avkopplande atmosfär och hissnande 
naturupplevelser.

san Miguel de abona Bra golf i vackra avslapp-
nande omgivningar.

Playa Paraiso Lugn och ro på lagom avstånd från 
myllret i de större orterna.

▲ ▲ ▲

▲ ▲

▲

▲ ▲

▲ ▲

▲

▲3

▲ 9, 10, 11

▲

4

▲

2

▲

▲

6, 7, 8

1, 5
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Bra att tänka på
•  Begär läkarintyg om du blir sjuk.  

•  Spara alla kvitton.  
•  Var noga med hur du förvarar dina 

värdesaker. 

•  Slarv täcks inte av försäkringen. 

•  Dokumentera tider om ditt flyg blir 
försenat. Under vissa förhållanden 
har du rätt till ersättning. 

•  Kontrollera vad din försäkring säger 
om riskfyllda sporter, som dykning 
eller skidåkning. Ofta finns särskilda 
villkor. 

•  Läs försäkringsvillkoren noga. 

Källa: Konsumenternas försäkringsbyrå (TT )

Av vilken anledning ska du köpa en 
semesterförsäkring om du redan 
har reseskydd i din hemförsäkring 

eller via ditt betalkort? Svaret är enkelt. 
Därför att det är semesterförsäkringen 
som ersätter de vanligaste skadorna 
och oönskade händelserna under din 
semester. Den kompletterar din vanliga 
försäkring helt enkelt. Ett tips är att gå in 
på konsumenternas.se, där de opartiskt 
jämfört innehållet i olika hem- och bank-
kortsförsäkringar. 

Tråkigheter är jobbiga som de är
Stormar som gör det omöjligt att bada och 
förstör din resa, ondsinta brännmaneter 
som resulterar i läkarkostnader, försenat 
bagage eller kanske någon som kör för  
nära och repar lacken på din hyrbil. Det  
här är saker som inte hör hemma på en  
semester, men skulle något av det råka 
bli en del av den, så känns det ju extra 
bittert om du dessutom måste använda 
din reskassa och betala pengar för eländet. 
Nej, då är det bättre att skaffa en semester-
försäkring. 

Ving samarbetar med Europiska
Vi vill att du ska få precis en så trygg och 

råd&tips

juste semester som du önskar dig. Därför 
samarbetar vi med Europeiska och hjälper 
dig att teckna en semesterförsäkring med 
dem. Nedan kan du läsa kort om vad som 
gäller.

SjälvriSk när du hyr bil  
utomlandS Självrisken när du hyr bil 
utomlands kan vara riktigt dyr. Semester-
försäkringen ersätter upp till 10.000:- 

Flyg- och bagageerSättning 
Du får ersättning om du kommer fram tre 
timmar för sent eller om ditt bagage är mer 
än tre timmar försenat. Det gäller både på 
ut- och hemresa. 

om du miSSar planet Skulle du på 
grund av en oförutsedd anledning missa 
din avgång på ut- eller hemresa eller vid 
anslutning inom Norden, så kan vi hjälpa 
till med nya biljetter. Med oförutsedd 
anledning menar vi saker som trafikhinder, 
dimma och liknande. 

hjälp på platS Våra reseledare hjälper 
dig på resmålet. Du kan också göra en 
skadeanmälan på nätet via Europeiskas 
hemsida, europeiska.se.

ny reSa Om fler än hälften av dina 
resedagar blir förstörda på grund av 
sjukdom eller olycka, så får du en ny resa. 
Om det handlar om färre dagar så får du 
ersättning per dag.

TexT: LinDa-Maria DaViDSSOn
FOTO: SanDy HaggarT

Semesterförsäkringen 
betalar sig

Boka idag  
– Bestäm dig senare
De bästa resorna är oftast de som 
säljer slut snabbast. Därför är 
det bra att boka tidigt. Tycker du 
att det känns svårt att planera en 
resa långt i förväg är Vings av- och 
ombokningsförsäkring den perfekta 
lösningen.

Du får full valfrihet, och kan boka 
om din resa hur många gånger som 
helst fram till 30 dagar före avresa. 
Vi tar inte ut någon extra avgift för 
att du bokar om dig och du förlorar 
inte de pengar du redan har betalat. 
Så när barnen plötsligt får andra 
planer för sommaren är det inga 
problem – det är bara att flytta re-
san till hösten, eller varför inte ta en 
vintersemester i stället? Läs mer på 
Ving.se/av-ombokningsforsakring
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Läs mer på Ving.se/maldiverna

Barfotadagar  
i paradisens  
paradis
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maldiverna  •  komandoo
 perfekt för morgondoppet.  I Jacuzzi Water Villas på komandoo är det bara att glida ner i det  

turkosa vattnet direkt från din egen veranda. Har du tur får du sällskap av en sköldpadda eller två.

när piloten som ska ta dig till din paradis-
ö sparkar av sig sandalerna och flyger 
planet barfota, då vet du att det är allvar. 
Semestern har börjat på riktigt. det är 
bara att luta sig tillbaka och förbereda 
sig för en tid av total avkoppling på de 
mytomspunna maldiverna. Skorna kan 
du ta fram igen om två veckor.
text: anna trulsson  foto: Joakim Borén
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maldiverna  •  Komandoo 
sand mellan tårna. Komandoo är cirka 100x 500 meter. en promenad runt ön är alltså inte särskilt ansträngande, varje steg i den osannolikt mjuka  

sanden är en njutning. Vill du testa underlaget på andra öar finns ett antal utflykter att välja bland, en tripp till den obebodda ön Kudadu ingår i din vistelse.
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maldiverna  •  Kuredu
omväxling förnöjer. din främsta uppgift på maldiverna är att koppla av. vill du variera ditt slappande är tipset att packa med en hängmatta, 

så kan du varva mellan att ligga direkt på den solvarma sanden, slumra i din solstol eller sakta gunga hängmattan i skuggan av valfri palm.
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maldiverna  •  Komandoo 
ett med naturen. de vackra, och tack och lov ofarliga, revhajarna finns i mängder runt öarna på maldiverna. de här två håller till precis vid ankomst- 

bryggan på Komandoo. Snorkling i världsklass finns tillgänglig direkt från stranden, får du mersmak finns ett dykcenter som kan ta dig ut på längre turer.
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maldiverna  •  Kuredu
din plats i solen. eller sKuggan. till varje bungalow  hör två solstolar, just dessa tillhör en sultan pool Villa på Kuredu. direkt utanför din sultan-

villa finns dessutom en privat trädgård där vattnet i din egna pool glittrar stillsamt i eftermiddagssolen. om du skulle tröttna på stranden alltså.
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En del trivs bättre på de stora fartygen 
med ett jätteutbud av restauranger, akti
viteter och underhållning. Andra föredrar 
lugnet ombord på en segelkryssare med 
bara ett hundratal medpassagerare. Vi har 
talat med tre kryssningsresenärer, här delar 
de med sig av sina erfarenheter! 

Thomas är nyfrälst
Thomas Finne, 44, är nybliven kryssnings
fantast. Förra året gjorde slumpen att han 
hamnade på sin första kryssning med Hol
land America Line till Tallin, Berlin och  
St Petersburg.

– Det blev ett bra tillfälle att umgås med 
min mor och se städer som jag inte hade 
sett. Innan hade jag inte förstått hur be
kvämt det är. Jag fick se platser som jag inte 
varit på tidigare. Många har inte kunskap 
om hur bra det är.

Man kan lugnt säga att Thomas fick blo
dad tand. Nu har han just kommit hem  
från en ny kryssning, den här gången i Väst
indiens övärld. Hemresan förgyllde han 
med en kryssning över Atlanten istället för 
att ta flyget. Det tog nio härliga dygn, med 
stopp på Kanarieöarna och i städer som 
Cadiz, St Malo, Cherbourg och Dover. 

– Förutom vädret, sällskapet och den 
goda maten, var underhållningen det som 

– Idag möter man människor i alla åldrar. 
Och det blir aldrig tråkigt. Du kan se filmer 
och lyssna på föredrag men vill du hellre 
läsa en bok i däckstolen så gör du det, säger 
Lars, som i augusti kryssar med Royal  
Caribbean till St Petersburg och Helsing
fors tillsammans med barn och barnbarn. 
Sedan vilar han och hustrun upp sig på en 
tvåveckorskryssning i Medelhavet…

Familjekryssning i Karibien
Annelie Englund reste med man och tre 
barn i åldrarna 9, 18 och 21 på en ”Free
style”kryssning i Karibien, med Norwe
gian Cruise Lines nybyggda jättefartyg 
Epic. Free Stylekonceptet innebär en mer 
informell atmosfär, utan fasta middags
sittningar och massor av restauranger att 
välja mellan. 

– Nioåringen tyckte att vattenrutsch
banorna var roligast, berättar Annelie.  
Och klätterväggen och fotbolls/basket
planen. Utbudet var fantastiskt med gym, 
teater, bowlinghall. Maten var bra och servi
cen var enastående. Vi hade egen hytt med 
balkong. Det var som en svit – döläckert! 

Det var påsk och många barnfamiljer 
ombord. Annelie tror att alla som älskar 
charterresor till Kanarieöarna skulle älska 
det här konceptet också. 

– Jag är imponerad. Nu reste vi med 
familjen så vi valde medvetet en kryssning 
med fokus på aktiviteter för att 9åringen 
skulle få kul. Nästa gång vill jag prova ett 
mindre fartyg. Det tror jag skulle passa just 
mig ännu bättre. 

mest överträffade mina förväntningar. 
Klassisk musik varje dag innan middag och 
en suverän kille i pianobaren på kvällarna. 
Förut trodde jag att en kryssning var lite 
dyrt och ouppnåeligt. Nu har jag ändrat 
uppfattning. Det är prisvärt med tanke på 
vad man får i hela paketet, säger Thomas, 
som nu sparar till nästa drömkryssning: 
från Kalifornien och genom Panama 
kanalen till Florida.

Veteranerna föredrar lite  
mindre fartyg
Våra svenska favoritkryssningar går fram
för allt i Västindien och Medelhavet. Men 
Lars och Vivianne Nilsson har testat alla 
sorters fartyg och kryssningar under 30 år. 
Sydamerika hör till favoriterna.

– Numera föredrar vi de lite mindre bå
tarna. Men en fördel med de stora båtarna 
är att de brukar ha bra underhållning, säger 
Lars Nilsson. Vi fastnade för bekvämlig
heten. Vi har åkt jorden runt på egen hand 
förut och det är ett evigt packande, byte 
av flygplan och hotell. Det slipper man här 
och man får se mycket på relativt kort tid. 

När Nilssons började kryssa på 80talet 
var medelåldern hög ombord, men den har 
sjunkit för varje år, även på de mer exklu
siva fartygen. 

Kryssning är den resform som växer snabbast – det är bekvämt, 
prisvärt, roligt och så får man se mycket. Men skillnaderna är stora 
mellan olika rederier och fartyg. ”Det viktigaste är att man har rätt 
förväntningar”, konstaterar kryssningsveteranen Lars Nilsson.

TExT: caTTis hådEll     FoTo: globETroTTErs bildarkiv    

Välj rätt kryssning

stora mellanklassfartyg 
•  Norwegian Cruise Line. har 

”Freestyle-kryssningar” 
– sportiga och avspända 
kryssningar, med bra 
aktiviteter för barn och unga. 
inga tider att passa, inga 

klädkoder. kryssar året om i 
västindien, till hawaii och i 
Medelhavet. 

•  Costa Cruises. seglar under 
mottot ”cruising italian 
style” i Medelhavet under 
sommaren och i varmare 

farvatten under vintern.
•  Royal Caribbean Cruise Line. 

specialister på karibiska 
övärlden och Medelhavet. 
Fartygen tar upp till 5.400 
passagerare. Populärt bland 
skandinaver! 

•  MSC Cruises. En av kryss-
ningsvärldens yngsta flottor. 
Fokuserar på Medelhavet, 
Nordeuropa, västindien och 
sydamerika. informellt och 
avspänt.

•   P&O. anrikt brittiskt rederi. 

har kryssningar i hela världen 
– även jorden runt på 90 dagar.

 
1:a klass, mellanstora och 
stora fartyg
• Holland America Line. 

Prisvärt med känsla av lyx 
och tradition. anses vara ett 
av de absolut mest prisvärda 
rederierna.

• Celebrity Cruises. Ett ungt 
amerikanskt rederi med gott 
rykte. kryssar i amerika och 
Medelhavet. avspänd 

Lilla kryssningsguiden
i sverige är vings systerföretag globetrotter störst på kryssningar. 
de samarbetar med många av världens absolut främsta rederier. 
här är några av dem!  
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stämning. Passar familjer med 
barn och tonåringar.  

•	Princess.	Ett av världens 
största rederier med ett brett 
kryssningsprogram på alla de 
sju haven. Mest amerikaner 
och engelsmän. 

1:a klass, mindre fartyg 
•	Fred	Olsens	Cruise	Lines
	 För dig som vill kryssa i klassisk 

stil. Lite mindre fartyg	med 
förstklassig service och 
pittoreska hamnar.  

1:a klass-lyx. mindre till 
större fartyg
•	Cunard.	Anrikt engelskt rederi, 

med smak av den ”gamla goda 
tiden”. Queen Mary 2, Queen 
Victoria och Queen Elizabeth 
klassas som de främsta 
drottningarna på världshaven.  

•	Oceania	Cruises.	Elegant, 
kvalitet, god mat, bekvämt 
boende. Lite mindre fartyg 
som kan besöka udda hamnar  
i hela världen.	

•		Azamara.	Exklusiva mindre 

kryssningsfartyg i klassisk 
brittisk maritim stil. Varierat 
utbud av lyxkryssningar med 
hög klass. Fokus på små och 
mer ovanliga hamnar.

lyx på mindre fartyg
•		Silversea,	Silverbourn,	Regent	

och	SeaDream	håller alla 
högsta klass.  Några fartyg är 
som privata yachter. Kryssar  
i Medelhavet, Skandinavien, 
Västindien och Söderhavet, 
runt Kap Horn, till Fjärran 

Österns storstäder, jorden 
runt… 

… och till sist segelfartyg
•		Star	Clippers. Det perfekta 

valet för dig som vill komma 
nära havet och kryssa på ett 
mer personligt sätt. 

•		Tyska Sea	Cloud  har segel-
kryssningar i Medel havet och 
Västindien och exklusiva 
kryssningar på Donau, Rhen 
och Mosel. 

Välj rätt kryssning

Läs mer på Globetrotter.se
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Puss och kram  
från fyra storstäder
Promenad runt Prag
Gatorna vindlar genom huvudstaden. Ölen är stora och du kan se byggnader 

från i princip alla epoker. Spiror, kupoler och utkikstorn. Tillsammans är de 

flera hundra och starkt bidragande till Prags vidunderliga skönhet. 

TexT: linda-maria davidsson FoTo: david Johansson

Det bästa sättet att lära känna Prag är till fots. Följ någon trång gata som du 

tycker verkar fin, och låt den leda dig in i staden. Helt säkert kommer du att 

stöta ihop med ett knippe ölcaféer, för i Prag finns drygt 8000 pubar. Kanske 

träffar du även en och annan marionettförsäljare. Intresset för dockteater är 

nämligen stort och Mozarts välkända opera Don Giovanni har visats i flera år. 

Det finns en uppsjö av sevärdheter. En klassiker är den 500 meter långa 

Karlsbron, som har samma betydelse för Prag som Eiffeltornet har för Paris. 

Längs med hela bron som sträcker sig över floden Moldau möter du försäljare, 

konstnärer och musikanter i en myllrande blandning. 

De judiska kvarteren bör du inte heller missa. En gång i tiden var de en egen 

stad i Prag, med en mur och egen borgmästare. Här finns Europas äldsta kyrko-

gård. Redan 1439 begravdes den första personen här, och den sista 1787. Ett tips 

för dig som gillar det mörka och lite läskiga är att göra ett besök i Skelettkyrkan 

ungefär en timmes bilfärd från Prag. I början av 1500-talet huserade där en 

halvblind munk som samlade på ben och gjorde konstverk av dem. Till dig som 

föredrar mer levande ting och vill strosa vidare i staden, rekommenderas ett 

besök i den vackra Vrtbovská-trädgården, där du kan njuta av barock trädgårds-

arkitektur och bara lukta på blommorna. 

•   Ölen är billig trots att den är 

väldigt god.

•   Du känner dig kulturell bara 

genom att gå på gatorna.

•   Det är bra drag på nattlivet.

•   Du kan fortfarande göra 

riktiga loppisfynd  

på olika marknader.

•   Du kan se en upp  

och nedvänd häst i 

passagen Lucerna  

på Václavplatsen.

5bra saker  
med Prag
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KarnaKtemplet i luxor
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EgyptEn  
– kontrasternas och solens land

Många, många är det som genom århundraden dragits till  
Egypten. Den första reseskildringen om landet skrevs redan  
på 500-talet f.Kr. Vad är det då som drar? Svaret på frågan 
varierar säkerligen, beroende på vem du pratar med. En av 
världens första civilisationer utvecklades här och Egyptens 
rika historia har genom åren lockat till besök från jordens alla 
håll och kanter. Som en kontrast till de gamla kulturskatterna 
erbjuder landet idag även fantastisk dykning bland färgglada 
fiskar och skeppsvrak. Det speciella ökenlandskapet med sina 
oaser uppskattas också, för att inte tala om golfbanorna där du 
kan spela året om. Ja och så naturligtvis stränderna. I Egypten 
regnar det nästan aldrig, så älskar du att sola och bada så är det 
här rätt ställe för dig. 
TexT: Linda-Maria davidsson biLd: MaTina Tsogas, beLLa Håkansson

Vattnet i Röda havet är inte rött
Det finns flera teorier om varifrån Röda 
havet fått sitt namn. Vissa tror att det syftar 
på de mineralrika bergen som ligger i när-
heten, och vars namn på hebreiska betyder 
”röd karaktär”. Andra tror det kommer från 
att bibelns Esau, (killen som de judiska 
edomiterna härstammar från), brukade 
vara röd i ansiktet. Oavsett var namnet 
kommer ifrån, så är Röda havskusten 
fantastiskt vacker och det är längs med den 
som Vings hotell ligger.

Allt finns i Hurghada-området
Runt om Hurghada finns mycket att både 
se och uppleva. Massor av sol, bad, golf, 
myllrande marknader och fantastiska 
korallrev att snorkla runt. I självaste Hurg-
hada hittar du det nyöppnade Sunwing 
Waterworld Resort Makadi Beach. Där 
kan barnen plaska och roa sig kungligt, 
eller kanske mer passande, som faraoner, 
som ju var de forntida egyptiska kungar-
nas namn. För dig som gillar just historia 
rekommenderar vi den historiska staden 
Luxor, som en gång var Egyptens huvud-

stad. Här ligger bland annat Karnaktemp-
let och Luxortemplet, Memnons stoder 
och Hatshepsuts tempel, som är riktiga 
underverk. Vill du se lite av varje så kanske 
en veckas kryssning på Nilens flod kan 
falla dig på läppen? 

Dykfest runt Sharm el Sheikh
Fram till 1900-talet var Sharm el Sheikh  
endast en beduinby. Idag är det en favorit-
plats för dykare och snorklare. Stick ned 
huvudet under vattenytan och det känns 
som att du befinner dig i ett jätteakvarium 
med de vackraste koraller, snäckor och  
fiskar i alla möjliga färger och former som 
du kanske aldrig ens sett tidigare. Där 
under ytan är det som en annan tid, allt är 
lugnt och stilla. Det finns även en del gamla 
vrak att kika på, som Thislegorm. Ett skepp 
som sänktes i slutet av andra världskriget 
och nu ligger på botten fullastad med 
krigsmaterial. Ving ordnar snorklingsturer 
till Ras Mohammed, ett stort naturreservat 
som täcker både land och vatten och till 
Tiran Island som är en ö precis utanför 
Sharm el Sheikh. 
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Sand och ädla valörer
Att befinna sig i det nakna ökenlandskapet är en säregen upple-
velse. Finns det en plats på jorden där det är omöjligt att stressa 
så är det här. Att guppa runt uppflugen på ett ökenskepp, alltså en 
kamel, kan inte vara annat än meditativt. När den heta solen gått 
ner för dagen glittrar den mörka natthimlen som om den vore 
täckt av diamanter och ger dig en liten hint om faraos tid, då öknen 
runt Marsa Alam var känd för sitt glimmande guld, smaragder och 
ädelstenar. 

Vänd blicken mot skyn
När du är här, rikta en kikare mot den 
stjärn klara ökenhimlen. Många är de ast-
ronomer som ägnat sin tid åt att studera 
Egyptens stjärnbilder. Det finns flera 
mer eller mindre vilda religiösa teorier 
om stjärnorna och pyramidernas kopp-
ling till varandra. När morgonen gryr, låt 
inte kikaren vila. Runt Marsa Alam finns 
ett rikt fågelliv att spana på. Här trivs 
såklart ökenkorpen (det hör du ju på 
namnet) och den vitögda måsen kan du 
faktiskt bara hitta här runt Röda havet. 

Lugnt och skönt
Jämfört med Hurghada så är Marsa Alam en nybörjare på att vara 
resmål. Därmed inte sagt att staden inte sköter sin uppgift på ett 
ypperligt sätt. Här finns spa i världsklass och de fräscha familjevän-
liga hotellen tar din semester på största allvar. De flesta hotell har 
All Inclusive. Det betyder att du lugnt kan jäsa under ditt parasoll 
på stranden och inte ägna en sekund åt att tänka på mat, annat än 
när du ska äta den förstås. Och med All Inclusive får du ju göra just 
det hur mycket du vill. 

Att något är öken brukar betyda att det inte är så himla bra. I det här fallet är det precis tvärtom. Vid 
Marsa Alam möter öknen Röda havet och letar du efter lugn och ro så hittar du det här. Vågkluck, 
fiskliv, stjärnor och vackra fåglar bidrar alla på sitt sätt till den avslappnande atmosfär som råder.

Marsa Alam är öken!

spAnA på stjäRnoRnA

Vings utflykter i Marsa alaM

luxor 2 dagar
En maxad tur där du får se stadens mest berömda sevärd heter. I 
utflykten ingår också en tur på Nilen, bland annat för att titta på 
solnedgången. 

röda haVet under ytan
Dagliga snorklingsturer till bland annat Dolphin House – Samadaire-
vets delfinhus, Shoab och Hamata-öarna. Utflykterna utgår från  
Marsa Alam/Port Ghalib.

luxor 1 dag
Färden startar tidigt på morgonen genom ett torrt öken landskap. 
Under vägen längs Nilen blir naturen allt grönare. Framme i Luxor får 
du uppleva historia och mytologi.

Vid sungarden gorgonia beach, Marsa alaM

föRstA pARkett fRAMföR hAVet.

Nyhet  

hos ViNg!

Marsa 
Alam 
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PrisexemPel: 6.070:- per pers på sunGarden Grand resort, 
r. 1 vecka i dubbelrum med avresa från Göteborg.

VinG flyGer från: stockholm, Köpenhamn, Göteborg, malmö, 
Örebro, norrköping och Växjö.

flyGtid: Cirka 5 timmar. direktflyg.

VinGs hotell: ett 50-tal hotell, många med All inclusive. det 
finns ett sunwing resort och tre sunGarden.

tid: svensk, +1 timme.

sPråK: Arabiska.

VAlutA: egyptiska pund

Period: till hurghada kan du resa året om. sharm el sheikh och 
marsa Alam under vintersäsongen.

PrisniVå: det mesta i mat- och dryckväg är billigare än  
i sverige utom vin som är dyrare.

Vings Egypten

SunGarden Gorgonia Beach  
mArsA AlAm

Välkommen till vårt splitternya SunGarden-hotell. Här finns 
mycket att göra för liten som stor. Stjärnsskådning, lek i poolen 
eller kanske snorkling i korallreven precis vid hotellet… Hotellet 
har hög standard, r, och All Inclusive ingår i priset. 
Dessutom kan du flyga direkt till Marsa Alam från Arlanda, 
Göteborg och Malmö.

JAN  FEB  MAR  APR  MAJ  JUN  JUL  AUG  SEP  OKT  NOV  DEC
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19  19  22  24  24  27  27  28  27  24  22  20

AVser hurGhAdAområdet

KLiMAT

IlluStrAtIon: SArA kebbon

Läs mer på Ving.se/egypten



Pernilla Lundström har jobbat på Kund-
service i 3 år. Hon har hand om kundernas 
reklamationer och synpunkter efter resan.

Har du någon solskensHistoria  
från jobbet? 
– En herre hade hyrt en bil hos Avis. Men Avis på 
resmålet hade parkerat bilen fel, så att den blev 
bortforslad. Ändå fick han en räkning för bort-
forslingen efter hemkomsten.  Mailen gick varm mellan kunden och 
Avis. De var ganska tuffa mot honom, så till slut skickade han alla mail 
till mig. Jag ringde upp Avis, som krediterade kunden redan samma 
dag. Klart han blev nöjd!
Vilket är ditt smultronställe?
– På Cypern har jag varit minst 25 gånger. Men förra sommaren var jag i 
Parga och i julas i Gambia. Det var helt underbart!

Det mesta brukar fungera som smort under Ving-
semestern. Men det händer att någonting går snett 
ibland, eller att man har synpunkter på något. Då kan 
man höra av sig till vår eminenta Kundservice, som är 
bra på att lösa problem. På den här avdelningen finns 
det gott om solskenshistorier!

Solen skiner på 
Kundservice

Anne Lise Reinf jord har jobbat på Kund-
service i 12 år och har hand om alla ändringar 
som inträffar från bokning till incheckning. 

Vilken är din solskensHistoria?  

– En familj hade bokat hotellet ett år i förväg. 
Mamman hade rivit hotellbilden ur broschyren 
och satt upp på kylskåpet, så alla kunde drömma 
sig dit varje dag. Men hotellet blev inte färdigt och 
när jag ringde några dagar innan avresa och erbjöd ett annat hotell, 
blev mamman helt förtvivlad. Jag sa ”ta det här hotellet och hör av dig 
när du kommer hem”. Det gjorde hon med ett brev. Hon var helt salig 
och hade redan bokat nästa resa till samma hotell. I slutänden brukar 
det alltid bli bra för kunden.
ocH Vilket är ditt smultronställe?

– Gran Canaria är väldigt speciellt för mig. Dit kan man alltid åka!

Ulla Adenskog har jobbat på Kundservice  
i sju år. Hon har hand om kundernas reklama-
tioner och synpunkter efter resan.

Har du också en liten solskensHistoria?  

– En gäst kontaktade mig och var missnöjd med 
en busschaufför som körde för fort och inte 
hittade deras hotell vid ankomsten. Vi vidare-
befordrade gästens synpunkter till bussbolaget 
och återbetalade transfertillägget. Häromveckan fick vi ett tackbrev 
där kunden framförde sin uppskattning för att vi lyssnar på kritik. Att 
vi försöker hjälpa och rätta till missar. Det är alltid lika trevligt när vi får 
”rosor” från våra kunder! 
ocH smultronstället?

– Min absoluta favorit är Deia på Mallorca och hotell Es Molí.  Ett un-
derbart hotell där man njuter av lugnet och den vackra naturen.

tre tips

Gran Canaria är väldigt speciellt för mig. Dit kan man alltid åka!

Min absoluta favorit är Deia på Mallorca och hotell 

Es Molí. Ett underbart hotell där man njuter av 

lugnet och den vackra naturen.

Hotell es molí, deia, mallorca

I julas var jag i Gambia. Det var helt underbart!
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Panos Emporio Akropolis bikini 

Pris 449:- (butikspris: 799:-)

Elizabeth Arden  
Bronzed in Bloom make up-set
Oslagbart pris på Elizabeth Ardens make 
up-set. I Airshoppen sparar du 646:-!

Pris: 299:- (butikspris: 945:-)

Odd Molly solglasögon, dam
Tuff pilotmodell med fina, kvinnliga skalmar. 
100% UV-skydd. Fräckt fodral i Odd Molly-    
stil medföljer.   
Pris 995:- (butikspris 1.590:-)

Marc Jacobs Daisy Eau So Fresh 
Frisk och lätt version av Daisy-klassikern med doft av päron,  
röd grapefrukt, hallon och äppelblom. Eau de Toilette 75 ml.

Pris: 465:- (butikspris 625:-)

Björn Borg  
2-pack tights

Tighta och sportiga boxer shorts  
i fräsch bomullskvalitet.  

Du sparar 100:-!

 Pris 249:- (butikspris: 349:-)

Boss herrklocka 
”Less is more” - helsvart och sportigt 

elegant herrklocka med detaljer i silver.  

Pris: 2.795:- (butikspris: 3.795:-)

Good Works armband 
Trendigt och modernt wrap around läderarmband 
med litet metallspänne. Fem färger.

Pris: 299:- (butikspris: 399:-)

Tax Free
Flyger du med Vings eget flygbolag Thomas Cook Airlines?   

Handla i Airshoppen och spara stora pengar! Här är några  
av nyheterna. Du förbeställer på Airshoppen.se

Tävla och vinn!
Vilken är din favorit bland taxfreenyheterna? Skriv en motivering på max 200 
tecken och maila den till VingsVarld@ving.se senast 30 november. Skriv ”Tax 
Free-tävling” i mailets ämnesrad. Detta kan du vinna: 

• ett par Odd Molly damsolglasögon
• en Marc Jacobs Daisy Eau so Fresh EdT
• ett svart Good Works armband
• ett Elizabeth Arden Bronzed in Bloom make up-set
• en Ralph Lauren Big Pony Collection 

TäVLinGSREGLER: Vinnaren utses av en jury bestående av medarbetare på Ving. Juryns beslut kan ej 
överklagas. Anställda på ving eller deras familjer får inte delta i tävlingen. Vinstskatt betalas av vinnaren. 
Vinnaren publiceras på Ving.se/tavlingar. Ving förbehåller sig rätten att publicera det vinnande bidraget. 

boutique
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På Ving älskar vi golf. I över 40 år har Ving arrangerat golf resor. 
Det gör att vi utan att blinka kan kalla oss för Skandinaviens mest 
rutinerade golfresearrangör. Alla vi som jobbar med VingGolf 
vet att gräset ÄR grönare på andra sidan, d v s lite längre bort. 
Åtminstone på vintern. Här är fem fina tips på riktigt bra golf
semestrar, där du i princip bor på banan. Eller alldeles nära.  
Och om du bokar greenfeepaket så förbokar vi dina starttider. 
TexT: CaTharina hådell FoTo: Vings bildarkiV

Jardin Tecina, La Gomera  
– för dig som söker stillheten
Det här är rätt hotell för dig som bara vill koppla av och spela golf.  
Öns bästa hotell ligger längst ut på en udde med vidunderlig utsikt över 
Atlanten. Det är byggt i vacker kanarisk stil. Golfbanan är spektakulär 
och man spelar sig från toppen av berget ner till klubbhuset och hotel-
let - en höjdskillnad på 175 meter! 18 härliga hål i fantastisk natur med 
blommande hibiskus, generösa fairways och trixiga bunkrar, som gör 
banan till en utmaning för alla typer av spelare. 

Pris från: 11.305:-/pers inkl greenfeepaket 5 dagar. Del i dubbelrum med
halvpension. 1 vecka, avresa 6/12 från Arlanda. 

Sueño Hotels Golf Belek, Turkiet  
– snyggt och högklassigt
Det här är golf när den är som bäst! Du bor direkt vid två underbara 18-
håls golfbanor. Det är bara att knalla de 50 meterna till första tee och 
slå ut. Pines (par 72) är något svårare än Dunes (par 69). Ondulerade 
fairways, en del blinda hål, vattenhinder och bunkrar gör Pines till en 
varierande golfupplevelse som passar de flesta. Hotellet är snyggt och 
man klär om sig till middag. Det har ett bra poolområde, restaurang, 
barer, tennisbana och fitness center. 

Pris från: 9.095:-/pers inkl greenfeepaket 4 dagar. Del i dubbelrum med
halvpension. 1 vecka, avresa 4/10 från Arlanda. 

5 gröna tips för golfare
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Sheraton Salobre Golf  Resort & Spa, Gran Canaria  
– en kanarisk Country Club
Det här vackra golfhotellet på södra Gran Canaria ligger vid två fantastiska 18-hålsbanor, Salo-
bre Sur och Salobre Norte, med magnifik utsikt över Atlanten. Golfen är utmanande och det är 
framför allt höjdskillnaderna som gör en rond extra spännande. På den här anläggningen kan du 
njuta av precis samma fina service som på en finare Country Club i USA. Den har flera poolom-
råden, spa, fitness center, barer och restauranger. 

Pris från: 11.605:-/pers inkl 6 dagar obegränsad greenfee. 1 v, del i dubbelrum med frukost.  
14/12 från Arlanda.

Praia del Rey Golf, Portugal 
– för hela golfgänget
Är ni ett stort gäng som brukar spela ihop? Då kan det här vara stället 
för er. Här kan vi nämligen erbjuda lägenheter för upp till 8 personer. 
Dessutom är det här är en av Portugals mest spännande banor och 
enligt Golf World Magazine landets näst bästa. En mix av seaside links 
och parkbana, med djupa bunkrar, ondulerade greener, pinjeträd och 
atlantvindar. Marriott Praia del Rey är en stor exklusiv resort med fint 
läge vid havet utanför Óbidos. 

Pris från: 3.875:-/pers inkl greenfeepaket 5 dagar. Del i 2-rumslägenhet 
för 4 personer. 7 nätter, avresor i oktober från Arlanda. Flyg tillkommer.

Steigenberger Golf Resort, Egypten  
– för familjegolfen
Perfekt för familjegolfen! Äldsta banan i Hurghada har fem olika tees 
på varje hål. Amerikanen Gene Bates och golfstjärnan Fred Couples 
har åstadkommit en omväxlande bana där alla, oavsett handicap, kan få 
en rolig golfrunda. Lika perfekt är läget, mitt i El Gounas hotellområde 
med sin lagun. Från Steigenberger Golf Resort kan man promenera 
till första tee. Det är ett exklusivt och läckert designat hotell med träd-
gård, barer, restaurang och många faciliteter. 

Pris från: 11.085:-/pers inkl greenfeepaket 5 dagar. Del i dubbelrum med
halvpension. 1 vecka, avresa 15/11 från Arlanda. 

läS mer om DeSSA hotell På viNG.Se/GolfreSor/bo-viD-GolfbANAN
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Vi kan det vi försäkrar

Magsjuk i Thailand, försenat flyg eller så vaknar kanske den 
där vulkanen på Island igen.

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 du blir sjuk och syftet med den första blir förstört. 
Hjälp på plats om något händer. Och du betalar ingen självrisk.

Köp din Semesterförsäkring hos Ving.

Ibland blir det inte 
som du tänkt dig
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Det är första gången Peter varit i Thailand 
och jobbat, men absolut inte första gången 
han varit där på semester. Tvärtom har 
han pustat ut där flera gånger, och det var 
vid något av de tillfällena som idén om att 
göra film i Thailand kom upp. Varje år reser 
massor av svenskar till Thailand och Peter 
tyckte att det var dags att göra något om den 
svensk-thailändska kulturen som uppstått 
de senaste åren. Det ungefär trettio man 
starka filmteamet var på plats i en månad.  

Fakta
Premiär: vintern 2011

manus: Peter magnussson

regi: staffan Lindberg

medverkande skådisar: Peter 
magnusson, susanne Thorsson, Jenny 
skavlan, david Hellenius, grynet molvig, 
alexandra rapaport, Claes månson m. fl. 

Nu eller aldrig 
– Jakten på ett spännande liv i Thailand
Kommer du ihåg filmsuccén 
”Sommaren med Göran”, från 
2009? Nu är det dags för upp-
följaren. Manusförfattaren och 
huvudrollsinnehavaren Peter 
Magnusson har dragit till Thai-
land och Phuket för att spela in 
nya filmen ”Nu eller aldrig”.
TexT: Linda-maria davidsson  
FoTo: magnus TegsTen

Sven att sluta jobba och ta ett flyg till Thai-
land för att förverkliga sina författardröm-
mar. Nu är det hans tur att börja leva livet. 

Livsstilsbytet blir inte fullt så enkelt 
som Sven trott. Dels träffar han två vackra 
damer som han slits mellan, och dels lider 
han av skrivkramp. Livsavgörande frågor 
hopar sig. Vad vill egentligen Sven göra 
med sitt liv, och med vem? Tjejerna som 
Sven lyckas strula till det med spelas av 
Susanne Thorsson och Jenny Skavlan, två 
nya spännande ansikten. 

I filmen kommer naturligtvis många vackra 
stränder och platser att skymta förbi. Och 
du som varit på Phuket kanske känner igen 
några av dem. Flera av scenerna utspelar 
sig på ett av våra favorithotell, Sunwing 
Resort Bangtao Beach, där hela filmteamet 
också bodde. Enligt filmens producent så 
letade de efter ett snyggt hotell som skulle 
kännas exklusivt utan en massa party, an-
das Thailand och ligga direkt vid stranden. 
Sunwing Resort Bangtao Beach passade 
perfekt.
 
Historien handlar om en vilsen man som 
heter Sven,och som alltså spelas av Peter 
Magnusson själv. Sven jobbar som karriär-
coach, men är trött på att hela dagarna sitta 
och försöka få andra att förändra sina liv. 
Han vill bli mer som äventyraren Johan, en 
gammal skolkompis som blivit rikskändis 
genom att skriva böcker om att ”kasta loss 
från vardagen, och förverkliga sig själv”. En 
dag dör Johan i en olycka i samband med 
ett BASE-jump från Kaknästornet. Detta får 
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Vings minivärld
Känner du Lollo & Bernie? Det är två roliga kompisar som bor på alla Sunwing Resort. 
Lollo har en jättelång hals, eftersom hon är en giraff. Hon är supersnäll. Bernie är mer 

lurvig eftersom han är en björn. Ett riktigt busfrö är han också. På den här sidan har 
Lollo & Bernie knåpat ihop lite pyssel och skoj åt alla barn. Ha det så kul!

Som du kanske vet så har Lollo & Bernie 
en egen sång. De skulle tycka det var 
extra kul om du sjöng med. Texten hittar 
du här och själva sången kan du höra på 
Ving.se/sunwing/lollo-bernie. Där kan 
du också kika på deras dansskola.

Si hvem er gyllen gul,  med brune pletter på   
Och mener det e cool,  att masse kramar få
Og på sitt hode har,  hon trubbiga små horn  
Som man kan hålla i , si vad heter hon

Lo-lo-lo-lo Lo-lo-lo-lo Lo-lo-lo-lo – Lollo!   
– Ja det är Lollo!

De er bästa vänner,  och de bor i Miniland   
Hvilke kan de være – Lollo & Bernie! 
Alla som de känner, hälsar på i Miniland   
Där vill alle være – Lollo & Bernie

Solen skiner alltid ned på deres hus   
Där finns alltid plats för glede og for bus  

De er bästa vänner,  och de bor i Miniland  
Ropa så de hör dig – Lollo & Bernie!

Och vem är alltid glad,  med päls så brun och fin 
Och bjuder på en kram,  han åpner famnen sin
Små runde öron som,  han viftar på ibland   
När det är barnefest,  si vad heter han?

Be-be-be-be Be-be-be-be Be-be-be-be - Bernie! 
– Ja det är Bernie!

De är bästa vänner…

Lo-lo-lo-lo Lo-lo-lo-lo Lo-lo-lo-lo – Lollo!   
Be-be-be-be Be-be-be-be Be-be-be-be - Bernie!

De är bästa vänner…

Sjung med
Lollo & Bernie

Gör egna flaggor  
och vimplar

Bygg ett sandslott och sätt en egen vimpel eller flagga i tornets topp. 
Det är lätt som en plätt att göra själv. Är du liten får du kanske be någon 
större om hjälp.

Det här behöver Du: 
Sugrör
Sax
Färgad kartong eller papper
Kniv
Klister

Gör så här: 
Klipp ut den form du vill ha på flaggan. En vimpel är trekantig, medan 
en flagga är kvadratisk. 

Klipp ut figurer, prickar, remsor eller kanske hjärtan. Vad som helst 
som du vill klistra på din flagga för att göra den fin. 

För att få det att se ut som att flaggan vajar, kan du vika den på tre 
ställen, åt olika hall och sen veckla ut den, så att den bara är lite böjd.

Till sist, skär en skåra på längden av sugröret och trä i flaggan. För att få 
den att sitta ordentligt kan du vika ett smalt veck längs kanten på 
flaggan innan du trär i den i sugröret. 

Källa: Skapligtenkelt.blogspot.com
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Mini-Korsord

Äter du för att 
inte vara hungrig

SÄger du nÄr  
du får en preSent

Sitter tårna på

heter BernieS kompiS

vÄrmer jorden

har du SolkrÄm på

Spanien Är ett

Är havSvatten

?
Gåta 

jag har en stor mun, men kan inte  
prata och två öron, men kan  

inte höra. vem är jag?

Svar: En gryta/Kastrull

Det sägs att De enDa Djur som inte kan 

hoppa är elefanter.

Visste  

du att… Det sägs att…
...en snigel kan sova i tre år

...fjärilar smakar med fötterna

...en struts öga är större än dess hjärna

...alla isbjörnar är vänsterhänta

...en krokodil inte kan sticka ut tungan

... noshörningens horn består av  
sammanpressat hår

Källa: Reflekterat.se/rolig-men-onodig-fakta

Hjälp Lollo & Bernie att hitta varandra
oj! lollo & Bernie har råkat tappa bort varandra.  

Snälla, snälla kan du hjälpa dem att hitta varandra igen?
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baka kaka eller kanske koka sanDsoppa?
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Kvinnor i olika åldrar har samlats framför spegeln i den ljusa 
träningslokalen. Vi ska träna ett trettio minuter långt core-pass, 
där fokus ligger på att stärka mage och rygg. Instruktören som 
kommer från SATS ber oss ta av oss skorna och hämta en av de lila 
träningsmattorna. Sittandes på golvet sneglar jag på de andra del-
tagarna, för att få ett grepp om vilka som är här. Flera har färgglada 
träningskläder och verkar ha gjort det här förr. Men vissa verkar 
vara nybörjare. Damen till vänster om mig tränar exempelvis i 
yllekofta. Och det gick ju bra det med. Konstigt att det inte är några 
killar här, tänker jag. Men ser genom glasväggen in till gymmet att 
det är några där. 

Så sätter passet igång. Mage, rygg och lår får sig en brännande 
omgång, och jag blir obarmhärtigt påmind om att det var ett bra tag 

sen mina stackars muskler fick någon träning. Rörelserna är enkla 
och varieras.  Vi skiftar nog mellan max tio stycken olika. Tjejen 
från SATS som står längst fram visar hur det ska gå till.  Alla svettas 
på och ser ut att hänga med. 

Trettio minuter är inte så långt, men efter passets slut känner jag 
redan en annalkande träningsvärk. Efter en massa livsnjuteri  
i form av vin och mat, känns det dock väldigt skönt att ha rört lite 
på mig också.  SATS-träning finns på alla Vings Sunprime- och  
Sunwinghotell och du betalar inget extra för att vara med. Perfekt 
att testa på semestern, tänker jag. Skulle jag se ut som en galen 
flodko så är det ju ändå ingen jag känner som kommer att se mig. 
Och förresten så finns det väl inget att skämmas för? Alla är nybör-
jare i början och det är ju bara bra att ta hand om sin kropp.

Ont-skönt 
i fräscha lokaler
Det är underbart att slappa men ibland kan det, trots att du har semester, kanske rycka lite i tränings–
tarmen. Utsänd från Vings värld testade jag ett träningspass på ett av Vings Sunwing Resort.
TexT: Linda-Maria davidsson  
FoTo: JoakiM Borén

saTsPowersTeP 

Tuff konditionsträning 
varvas med styrketrä-
ning genom enkla steg 
på en stepbräda. 

saTsCore

en klass med funktionell 
styrketräning för dina 
mag- och ryggmuskler. 

saTsYoga

satsYoga är en fysisk 
dynamisk form av yoga, 
anpassad för att skapa 
muskulär balans. 
 
saTsenergY

enkel och tuff kondi-
tionsträning. enkla steg 
som är inspirerade av 
hur atleter rör sig. 

CrossTraining 

Cirkelträning där 
kondition och styrka 
tränas vid stationer.  
inget krav på koordi-
nation.

Några av sommareNs pass

FUllSpäckat tRäningSSchema meD SatS.
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I ungefär ett år har det snickrats och fejats, för att förvandla det 
som en gång hette hotell Brasilia till ett fullfjädrat och splitter-
nytt Sunprime-hotell. Här finns spa, god mat, gym, gott vin och 
designade och personliga rum som alla har en vindunderlig utsikt 
över det mäktiga havet. Mallorca är ett vackert och älskat resmål. 
Ett hotell där det råder lugn och dit du kan resa utan barn, har länge 
varit efterlängtat av många. 

När du kommer in på hotellet möts du av ljus design, kuddar 
i fina färger, bord med snidade ben och en hel bokhylla full med 

Precis vid stranden ligger vårt senaste Sunprime-
tillskott. Alltså ett av våra hotell som är mer för 
vuxna än för barn. Sunprime Palma  Beach Suites 
& Spa heter det, och ett hotell med bättre läge 
på Mallorca är svårt att hitta.
TexT: Linda-Maria davidsson  
FoTo: david Johansson och anna TruLsson

Läs mer på Ving.se/sunprime

böcker. Vart du än går så känns det just så luftigt och lagom person-
ligt som det gör i entrén. Direkt till vänster, om du har receptionen 
i ryggen, finns en fin liten pool och en halv trappa upp finns en 
terrass där du kan sola och titta rakt ut på havet. Bokar du boende 
på våning nio får du dessutom tillgång till hotellets mest magnifika 
utsikt, från taket. Ta hissen upp och sen trapporna sista biten, så 
kommer du dit.

Tio minuter bort ligger fina Palma stad. Katedralen från 1200-talet 
reser sig över de små trånga gränder som pilar genom stan och ofta 
mynnar ut i olika torg. Trendiga butiker blandas med spännande 
historia och det finns fler än en restaurang som serverar tapas som 
får dig att nästan gråta en skvätt. En bra sak är att det nära hotellet 
ideligen går lokalbussar, så du behöver aldrig hyra bil eller krångla 
på annat vis för att få känna lite stadspuls. Varmt välkommen till 
vårt ny-gamla Mallorca och Sunprime Palma Beach Suites & Spa.

Nytt Sunprime med svårslaget läge
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Att promenera genom Havanna är som att befinna sig i en film. 
Cha-cha och salsa är en del av stadens ljudbild som blandas med 
sorlet från trånga barer. En kvinna står lutad mot en sprucken 
vägg med en cigarr snyggt hängandes i mungipan, och tack vare de 
gamla bilarna från femtiotalet känns det som att du ständigt står 
mitt i en veteranbilsshow. 

Kuba är känt för bland annat cigarrer, Mojitos och Ernest 

Kuba – en tidsresa
Det varma, dammiga ljuset i kombination med  
de charmigt slitna husen och de amerikanska 
vrålåken från femtiotalet gör att det känns som 
att resa bakåt i tiden, när du kommer till Havanna. 
Vill du hellre stanna tiden så gör du det bäst på 
stränderna i Varadero. 
TexT: Linda-Maria davidsson 
FoTo: david Johansson

Missa inte i Havanna
La bodeguiTa deL Medio: Hemingways favorit- Mojito-ställe med god kubansk mat. i FLoridiTa: kitchigt ställe med stort utbud av Daiquiris. 
Här finns en staty av Hemingway på den plats där han brukade sitta. i gaMLa sTan: charmiga hus med gatumusikanter, spådamer, caféer och 
barer.  i Museo deL ron havana CLub: Rommuséet i Havanna med rundvandring och provsmakning. i CabareT TropiCana: färgspra-
kande kabaret med sång och dans som funnits sedan 1939.

Hemingway. Den sistnämnde var inte den som ratade varken det 
första eller andra. På Kuba hittar du spår efter Hemingway lite 
överallt. En bit utanför Havanna ligger Finca Vigiá, huset som 
Hemingway köpte för pengarna han fått för romanen ”Klockan 
klämtar för dig” och där han bodde mellan 1939 och 1960. Idag är 
det ett museum med bland annat några av hans 9000 böcker och 
ett gäng jakttroféer, som han skjutit själv. 

På ingen annan plats smakar en Mojito så gott som på Kuba. 
Rommen är lokal och limen liksom myntan är färsk. Än idag kan 
du besöka La bodeguita del medio, baren där hälsningsfraser är 
skrivna direkt på väggarna och där Hemingway själv brukade få 
sina Mojitos blandade. Fast de första drinkarna blandades egentli-
gen på stränderna, där arbetarna släckte törsten efter dagens slut. 
Och bara tanken på att dricka en drink i samma miljö som där den 
skapades, är väl skäl nog att tillbringa några dagar på de karibiska 
korallstränderna i Varadero? Slå dig ner i en solstol vänd mot havet, 
slappna av och låta tiden stå alldeles stilla. l

ÖVeRallt i HaVanna stuDsaR toneR aV cHa-cHa ocH salsa. HäR fRån la boDeguita Del MeDio, 
en aV eRnest HeMingways faVoRitbaReR.
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Äkta kubansk soluppgång, på stranden utanför Iberostar laguna azul, varadero.

Ibland Är det svårt att förstå vIlket år det Är, men det Är faktIskt 2011 på rIktIgt.
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IngredIenser
5 cl Havana club añejo 3 años
3 cl limejuice
2 cl sockerlag
6-8 myntablad
sodavatten 
rikligt med isbitar

gör så HÄr: tillsätt mynta och 
socker lag i ett glas. stöt myntan lätt 
med mortel. pressa färsk lime i glaset. 
tillsätt Havana club. fyll upp med 
isbitar. toppa med soda och rör om.

Vings Charter-Kuba
Du kan boka en kombinationsresa till 
Kuba, d.v.s spendera några dagar i 
Havanna och några på stränderna i 
Varadero. Eller så väljer du ett av 
resmålen. Ring oss på 0771- 995 995 
för att boka kombinationsresa. 

PRisExEmPEl KombinationsREsa: 
4 dagar på inglaterra, Havanna + 10 
dagar med all inclusive på mercure 
Cuatro Palmeras, Varadero, fr. 
14.975:- /pers. Fr. stockholm 8/3 2012.

FlygtiD: 12 timmar.

Vings HotEll: 11 hotell i Havanna, 
12 hotell i Varadero.

tiD: svensk tid -6 timmar.

PRisniVå: lägre än hemma, men inte 
lika billigt som i thailand.

säsong: Direktcharter arlanda – 
Varadero varje vecka 15 dec – 8 mars.

DeC Jan Feb Mar

27° 26° 26° 27°

19° 18° 18° 19°

25° 26° 26° 27°

KliMat

Läs mer på Ving.se/kuba

Foto: Erik JosJö

fInaste platsen att vIla trötta fötter på. HÄr rullas Äkta kubansk cIgarr, mInsann.

Receptet är hämtat från Original-mojito.se



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

pressare som gör att du kan prata och surfa obegränsat till riktigt låga priser  du slipper en faktura

chock när du kommer hem. Med LandNCall kan du bli nådd på dina vanliga svenska nummer utan att 

betala dyr utlandstaxa. Exempelvis kostar vårt baspaket för Thailand endast 299 kronor. Jämför det! 

Landa och ring med landncall.com

ENKELT & 

BILLIGT!
MOBIL PÅ 
SEMESTERN
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roomservice

I Negombo på Sri Lanka ligger det alldeles 
särskilt omhändertagande hotellet, Ayurveda 
Pavillion. På det pyttelilla hotellet, som 
endast har 12 rum har man specialiserat sig på 
Ayurveda-behandlingar. Ayurveda identifi-
erar ett antal kroppstyper som var och en har 
sina specifika särdrag, kvaliteter och känne-
tecken. När du vet din kroppstyp får du ”rätt” 
mat och behandling som ska skapa balans för 
just dig. Rummen är stora, vackra och rustika.

Hotell med kunskap om livet

Sju nya SunGarden-hotell 

SunGarden Sol PalmeraS, kuba 4

Hotellfilmer
hotell gyllene knorren – 2011
Familjen rantanens hotell Gyllene 
orren står helt tomt, så mamma rit-
va börjar odla ekologiska grönsaker i 
ett försök att locka gäster. dessvär-
re råkar sonen Ingos minigris Pyret 
böka sönder grönsakslandet. För att 
vinna prispengar till familjen anmä-
ler Ingo Pyret till en agility-tävling.

hotell rwanda – 2004
den sanna historien om den välbär-
gade Paul rusesabagina som arbetar 
på ett lyxhotell i rwandas huvudstad 
kigali. 1994 utbryter plötsligt kaos 
i landet när landets Hutu-regim 
inleder ett makabert folkmord på 
tutsi-befolkningen i landet. Fn och 
västvärlden väljer att blunda. Pauls 
hotell blir tillflyktsorten för hundra-
tals flyktingar.

hotel for dogs – 2009
de föräldralösa syskonen andi och 
bruce försöker ordna ett bra hem åt 
sin hund Friday, för att inte tvingas 
flytta från sina fosterföräldrar och 
därmed skiljas åt. de råkar hitta 
ett gammalt hotell. Snart har de 
förvandlat hotellet till ett paradis 
för hundar. men en dag knackar 
djurfångarna på dörren…

du kanske tror att alla goda ting är tre, men vi skulle snarare säga att de är sju. Vi har 
nämligen öppnat just sju nya familjevänliga SunGarden-hotell. Tre i mexiko, ett på 
Fuerteventura, ett på koh lanta, ett på kuba och ett på Gran Canaria. bara det är ju 
ett bevis i sig. andra positiva saker som också kommer i sjok om sju är: sju sorters 
blommor under huvudkudden, regnbågens färger, sjukamp, de sju världshaven 
eller varför inte Snövits sju dvärgar? 

Sov gott med  
Elton Johns piano
På det femvingade Hard Rock Hotel 
& Casino i Dominikanska Republiken 
hänger Gene Simmons bas, Jimi Hen-
drix skjortor och ett gäng andra dyr-
gripar ur Hard Rocks musiksamling på 
70.000 prylar och kläder. Du kan välja 
att bo i en häftig – eller mer klassiskt 
inredd svit eller juniorsvit. Vill du slå  
på extra stort rekommenderar vi den 
800 kvm stora Rock Star-sviten, med 
egen pool och terrass.

1. Hotel Lisboa4 (4,4), lissabon

2. Astoria 4 (4,3), Prag

3. Ariston 3 (4,1), Prag

4. MontBlanc 3 (4,0), Barcelona

5. Accademia e (4,0, rom)

H
O
T
E
LGäsTErnAs  

sTOrsTAdsfAvOriTEr

1. Hotel Lisboa4 (4,4), lissabon

2. Astoria 4 (4,3), Prag

3. Ariston 3 (4,1), Prag

4. MontBlanc 3 (4,0), Barcelona

5. Accademia e (4,0, rom)

Vi ber alltid våra gäster att betygsätta 
de hotell som de bott på. och här är 
de, utan krusiduller, de mest populära 
storstads hotellen. blir du nyfiken och 
vill veta mer? kika in på Ving.se

H
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Sunwing Resort  
– barnens 12 underverk

Världen har sina sju underverk, men för barnen handlar det snarare om tolv. 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 poolom-

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

Idag kan vi erbjuda tolv Sunwing Resort på populära resmål runt om i 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 och Egypten)

Alltid på Sunwing Resort

SunwIng ReSORt & Spa SanDy Bay



 

alltid hos Ving
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Läs mer på Ving.se/sunwing

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 & 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.

Sunwing ReSoRt kamaLa BeaCh  
r, 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 & Spa aLCudia  

r, maLLoRCa

ett riktigt familjeparadis med perfekt läge  

precis vid den breda, långgrunda och milslånga 

alcudiastranden.

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.

nyhet! Sunwing ReSoRt oCean BeaCh 
CLuB 4, kReta

ett helt nytt, lyxigt familjeboende med nybyggt 
poolområde och nyrenoverade, moderna sviter 
för upp till sex personer.

Sunwing ReSoRt makRigiaLoS  4, kReta
Fina stränder, fantastisk utsikt och hus som ligger så vackert att de fått namn efter grekiska gudar.

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. 
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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. 

Sungarden Side 
reSort, turkiet

Sungarden ViVa  
Bahia, mallorca
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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. 

Här får du design, högklassig mat, goda viner, träning, spa och en alldeles sär-

skilt rofylld semesterkänsla. Res med din partner, bästa vän eller arbetskam-

raterna och njut av en vuxenvärld med sol, god mat och elegant boende.

SunpRime CoRal SuiteS & Spa r, 
playa De laS ameRiCaS, teneRiffa
Bra läge med promenadavstånd till både strand 
och centrum. massor av shopping och ett stort 
utbud av restauranger och barer.

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, gratis SATS-träning och gym 

Läs mer på Ving.se/sunprime

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.
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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 äldsta golfresearrangör med över 40 års erfaren
het av golfresor. Hos oss får du alltid garanterade starttider och direkt
flyg från flera avreseorter. Vi kan locka med fantastiska golfupplevelser 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, Elenite, 
Ravda, Golden Sands, 
Nessebar, Sunny Beach

Cypern
Ayia Napa, Fig Tree Bay, 
Larnaca, Limassol 

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

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

Förenade  
Arabemiraten
Dubai City, Jumeira Beach

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, Kiotari, 
Lardos, Lindos, Pefkos, 
Rhodos stad  
Skiathos
Skopelos
Thassos
Golden Beach, Limenaria 
Potos, Thassos stad
Tilos

Indien
Norra Goa, Panaji, Södra Goa

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

Italien
Sorrento

Kenya   
NYHET! Mombasa, 
Safariturer

Kina 
Peking
Shanghai 

Kroatien
Makarska rivieran, Baska 
Voda, Gradac, Brela,  
Hvar/Jelsa, Opatija, Poreç, 

Punta Verudela, Rovinj, 
Split, Umag, Vrsar

Kuba  
NYHET! Varadero, 
Havanna 

Malaysia
Borneo, Kuala Lumpur,  
Langkawi

Maldiverna

Malta 

Marocko
Agadir, Essaouira,  
Marrakech

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
Bentota, Beruwela, Galle,  
Hikkaduwa, Kogala, 
Negombo

Sydafrika
Garden Route, Johannes-
burg, Kapstaden, 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, Cha-Am/Hua Hin, 
Chiang Rai, Chiang Mai,  
Koh Chang, Koh Phangan, 
Koh Samet, Koh Samui,  
Koh Tao, Rayong Beach

Tunisien
Djerba, Hammamet,   
Port el Kantaoui, Sousse 

Turkiet
Alanya, Antalya, Beldibi, 
Belek, Bitez, Bodrum, 
Camyuva, Gümbet, 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, 
Saigon

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, 
Krakow, Köpenhamn, Lissabon, London, Madrid, Malta, 
Manchester, Milano, New York, Nice, Oporto, Paris/ Dis-
neyland Resort Paris, Palma stad, Prag, Reykjavik, Riga, 
Rom, Tallinn, Venedig, Vilnius, Warszawa 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  
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Varifrån vill du flyga?
Med Ving kan du flyga direkt till solen från  
17 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 januari 2012!
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 

•  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.
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Fortsätt resan på nätet!

PSST! Du vet väl att Du 
kan boka Din charterresa i 

vings smartphone-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
här får du senaste nytt från ving. Du 
kan även kommentera och ställa frågor. 
Följ oss på twitter.com/vingresor

läsplaTTa
vings värld finns också att ladda ner 
gratis för dig med läsplatta.




