
SÖNDAG 12 AUGUSTI 2018

SvD RESOR
NEW YORK sid 14
Trött på hettan? Vi guidar 
till sensommarens bästa 
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INNEHÅLL

SAKER VI LÄRT OSS AV DET HÄR NUMRET
Sommarens viktigaste lärdom: Behovet av behagliga 
oaser. Vi fann dem på Mälarens märkliga vattenhotell, 
i Bronx hemliga parker och under en ”vandrande 
meditation” på det nya Mallorca. Jan Ekholm

Redaktör SvD Resor
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1.
HEJ DÅ, 
CENTRAL 
PARK sid 14

Nästa person 
som klagar på 
sommarens 
hetta får sin 
SvD-prenume-
ration indra-
gen. Visst, det 
har varit hyfsat 
varmt, men så 
här är det: alla 
städer har sina 
svalkande oa-
ser dit man kan 
söka sig när 
bordsfläkten 
inte räcker till. 
I New York blev 
det många re-
sor till undan-
gömda Wave 
Hill som har 
allt vi begär 
av en oas: böl-
jande grönska, 
magiska flod-
vyer, exotiska 
växthus – samt 
afternoon tea.

3. MALLORCA ÖMSAR 
SKINN (IGEN!) sid 8

Mallorkinerna får skylla sig själva. Om de inte 
vore så skickliga på att alltid veta hur vi vill ha 
vår Medelhavssemester hade deras ö inte varit 
turistinvaderad. Idag, när de vet att ett coolt 
boutiquehotell i Palmas gamla stad är så 2012, 
har de hakat på den gröna vågen, med en dos 
mindfulness för säkerhets skull. Givetvis med 
lyckat resultat.

2. SVERIGES MALDIVERNA sid 7

Häromåret kom Västeråsmålet sist i en omröstning 
om Sveriges ocharmigaste dialekter. Helt fel. Alla vet 
ju att Örebrodialekten är Sveriges mest plågsamma. 
Hursomhelst. Västerås har mer än bara en mobbad 
dialekt. Här finns även två hotell på vatten, vilket 
gör Gurkstaden till Sveriges Maldiverna. Vem hade 
kunnat tro det? Så nära, men ändå så exotiskt.

Följ SvD Resor på Facebook 
Var med och få tillgång till 
samtliga våra cityguider 
facebook.com/perfectguide

 SvD.se
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SAFARIÄVENTYR
PARADISSTRÄNDER

VILDA VYER
Afrika på ditt sätt!



14 dagar från 14.900 kr (Ord. 15.900 kr)
Pris per person vid 2 vuxna.
Komplett resa Inkl. fl yg, inrikesfl yg 4 nätter i Sydney och 7 nätter i Cairns

Sydney och Cairns kombo
Upplev två av Australiens absoluta höjdpunkter på denna resa ti ll Sydney och 
Cairns. Du startar i Sydney där berömda Operahuset och Sydney Harbour Bridge 
väntar. Här har du fyra nätt er på ett  centralt hotell vilket ger dig gott  om ti d att  
utf orska denna spännande metropol. Eft er storstad väntar sol, strand och världens 
största levande organism: Stora Barriärrevet. Du bor 7 nätt er på härliga Trinity 
Beach strax norr om Carins och får möjlighet att  både åka ut och snorkla på revet 
samt besöka regnskogen, såväl som att  bara ta det lugnt i det varma och soliga 
tropiska norr. 

 9 Sydney med Operahuset och Bondi beach
 9 Tropiska norr med Cairns
 9 Trinity Beach norr om Cairns
 9 Upplev världens äldsta regnskog

Highlights

Kampanj:
Boka nu och få 2 

inrikesfl yg på köpet 
per person

ÅRETS KAMPANJ: INRIKESFLYGET PÅ KÖPET!
Boka drömresan senast 21/9 och få mycket mer Australien! Valfritt avresedatum!

Läs mer på myplanet.se/australien eller ring 0775-888 088

AUSTRALIEN

21 dagar från 30.700 kr (Ord. 32.700 kr)
Pris per person vid 2 vuxna.
Komplett resa Inkl. fl yg, inrikesfl yg, 17 övernattningar, fl ertalet utfl ykter och vissa 
måltider.

Australiens bästa
En resa för dig som vill se djur, natur, outback och korallrev. Starta i Sydney 
och upplev Operahuset, Sydney Harbour Bridge och Bondi Beach. Däreft er går 
äventyret söderut ti ll Kangaroo Island. Här är det djuren och naturen som står i 
centrum under två dagar med en kunnig guide. Vidare går resan ti ll Australiens 
röda öken och Uluru. Upplev en världsomtalad solnedgång som färgar öknen och 
den stora monoliten röd. Du reser sedan ti ll Cairns för fem dagars sol och äventyr 
vid Stora Barriärrevet. Utf orska turkosblå hav med snorkel och vandra i den vackra 
regnskogen. 2 inrikessträckor på köpet! Spara 2.000 kr per person.   

 9 Sydney och Adelaide 
 9 Djurlivet på Kangaroo Island
 9 Röda öknen med Ayers Rock
 9 Tropiska norr med Cairns och regnskogsupplevelser

Highlights

Bild: Botanical Gardens, Sydney Opera House & Harbour Bridge

 0775-888 088       www.myplanet.se/australien

Vi kan Australien!
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Av GABRIELLA KVARNLÖF

VEM
■ Babba C 
Rivera är 
entreprenör 
och aktuell som 
jurymedlem för 
NK-galan 2018.

På Livingston 
Manor går allt 

i naturens takt, 
med en lätt 

svensk touch. 

”OSTRON MED KIMCHI-IS ÄR ETT MÅSTE”

Entreprenören Babba C Rivera åker till Upstate New York för 
att medi tera och till Bahamas för att njuta av solnedgången.

MINA RESEFAVORITER BABBA C RIVERA 

STOCKHOLM | HOTELL 
ETT HEM

Sköldungagatan 2, etthem.se

■ Det här är nog mitt favorit-
hotell i hela världen. Det är så 
otroligt mysigt och smakfullt. 
Allt är av högsta kvalitet utan att 
kännas ”over the top”. Hit åker 
jag på staycation och lämnar 
helst inte hotellet. Kocken 
har alltid en god kvällsmeny 
förberedd, som kan modifieras 
efter behov. Jag kan sitta i 
hotellets växthus och dricka vin 
och läsa böcker i evigheter.

NEW YORK | RESTAURANG
ABCV 

38 E 19th St, USA,  
abchome.com/dine/abcv

■ En ny systerrestaurang till 
ABC Kitchen som varit min favo-
ritrestaurang sedan jag flyttade 
till New York. Men numera är 
det abcV som ligger etta på lis-
tan. Allt är vegetariskt och deras 
desserter är veganska – utan att 
det känns som en uppoffring. 
Jag har tagit dit flera icke-vegan-
vänner och de har älskat det! 
Dessutom finns en stor meny av 
alkoholfria drinkar gjorda på 
kombucha. Jag älskar mixen av 
clean eating och fine dining.

 NEW YORK | NATUR
LIVINGSTON MANOR 

636 Old Rte 17, Livingston Manor,  
livingstonmanorflyfishingclub.com

■ Livingston Manor Fly Fishing 
Club i Upstate New York är en 
av mina helgfavoriter. Här bor 
man bekvämt och kan koppla 
av i naturen, bada bastu, simma 
i floden, flugfiska och meditera. 
Två av ägarna är svenskar och 
på plats hittar man bland annat 
regnjackor från Stutterheim, 
ryggsäckar från Sandqvist och 
lakan från Lexington. 

PORTLAND | RESTAURANG 
EVENTIDE OYSTER CO.

86 Middle St, USA,  
eventideoysterco.com

■ Jag älskar ostron och på 
Eventide är de experter på just 
dessa delikatesser. Restaurangen 
ligger i charmiga Portland i 
staten Maine och är ett litet ställe 
med lång väntetid, så försök 
boka bord någon månad i förväg. 
Jag rekommenderar starkt deras 
lobster roll och kimchi-is som 
topping till ostronen.

BAHAMAS | HOTELL 
OCEAN VIEW CLUB 

Dunmore Town, Västindien,  
ilovetheoceanview.com

■ Det här är ett bohemiskt 
lyxhotell i vackra distriktet 
Harbour Island på Bahamas. 
Vilket ställe! Stranden är 
som på film, fast bättre, och 
solnedgången är magisk. Det är 
kanske den vackraste platsen 
jag någonsin varit på. Dock 
bör det tilläggas att allt kring 
Harbour Island är väldigt dyrt 
och tyvärr är maten inte särskilt 
spännande. Hit åker man för 
den vackra miljön, en perfekt 
romantisk getaway.

"
Jag älskar 

mixen av clean 
eating och fine 

dining”

Smakfulla  
Ett hem är 
välkänt bland 
stil känsliga 
hotellgäster.

FOTO: PETER CROSBY



Jambo Ensemble är vår kvalitetsstämpel för grupprundresor. En Ensembleresa innebär liten grupp, utvalda 
hotell, kunniga Jamboguider samt flexibilitet att förlänga resan med extra dagar.  

Vietnams historia har kantats av kejsarstyre, kolonisation och krig. Nu regerar framtidstro. På Stora Viet-
namresan fylls dagarna med upplevelser som är svåra att glömma. Se Hanoi från cykeltaxi och kryssa 
i det turkosblå vattnet bland Ha Longs vackra kalkstensklippor, laga mat i Hoi An, besök den flytande 
marknaden i Mekongdeltat och FNL:s underjordiska tunnlar i Cu Chi och sist men inte minst det myllrande 
Saigon. En resa med Jamboguide. Den som önskar kan förlänga resan med sol och bad i Phu Quoc.  
Max 26 pers, 16 resdagar, Jamboguide. Avresor 12/11, 24/12, 21/1, 18/3 . 

☎ 020-52 22 22   

www.jambotours.se

ENSEMBLE
Rundresa med Jamboguide

Från  28.710 kr

StorA 
VietnamResaN

Mat, möten & historia

RUNDRESA MED SVENSKTALANDE JAMBOGUIDE

Ha Long-bukten
Hanoi

Da NangHué
Hoi An

Saigon (Ho Chi Minh-staden)Can Tho

Vietnam

Laos

Kambodja

Thailand

Sydkinesiska sjön

Phu Quoc
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Kungen av 
biffmackor
HUR MÅNGA är beredda att 
betala 185 dollar för en beef 
sandwich till lunch? Åtskilliga, 
har det visat sig. Sedan kocken 
Samuel Clonts tidigare i 
somras öppnade sin lilla take 
away-restaurang Don Wagyu 
i New Yorks finansdistrikt har 
börsmäklarna tålmodigt köat för 
att få hugga in på planetens mest 
exklusiva biffmackor; gjorda 
på pankopanerad wagyubiff 
i nybakad pain de mie, med 
en skvätt japansk steksås och 
pommes strösslade med nori. 
Tungviktaren på menyn är A5 
Ozaki vars extra feta wagyubiff 
kommer från en av Japans mest 
ansedda uppfödare. Paketerad 
i en trälåda är det den optimala 
skrytmackan att äta vid skriv-
bordet. Men jodå, det finns 
även en budgetvariant för 28 
dollar med biff från en japansk-
amerikansk hybrid.  
28 S William St, New York. 

Den som söker 
hemligheten 

till ett långt liv 
bör bege sig till 

Vilcabamba.

ALLA VILL ÅKA på wellbeing-
resa, men hur många av hälso-
resorterna håller vad de lovar, 
egentligen? Ett annat, betydligt 
billigare knep är att söka sig till 
de platser där lokalbefolkningen 
mår som bäst. Koppla ner, kopp-
la av och låt dem ledsaga dig i 
deras livsstil och kanske får du 
ditt livs resa. 

Den bästa platsen att finna 
nyckeln till ett långt och välmå-
ende liv är japanska ögruppen 
Okinawa; känd för kalkstens-
grottor och världens äldsta be-

folkning. Här finns fem gånger 
så många 100-plusare som i 
resten av Japan och anledningen 
tros vara kosten (stora mängder 
fisk och sjögräs, minimalt med 
fett och salt), andligheten och 
den stressfria livsstilen. Samma 
mystik omgärdar Vilcabamba i 
södra Ecuador, känd som ”dalen 
för ett långt liv”. Hundraåring-
arna är betydligt fler än i resten 
av landet och åtskilliga forskare 
har försökt att ta reda på varför. 
En affärsmän hävdade att det 
beror på dalens grödor, varpå 

han lanserade en ”mirakeldryck” 
gjord på lokala frukter. 

Men även Europa har mi-
rakelplatser. I den italienska 
bergsstaden Campodimele, 
mellan Neapel och Rom, är den 
genomsnittliga livslängden 95 
år; sannolikt tack vare bergsluf-
ten, livsstilen och maten. Nästan 
lika länge lever invånarna på 
grekiska ön Symi. Även här tros 
det vara kosten som spelar in; 
olivolja, fisk, tomater och endast 
små mängder kött.

LONDON, New York, Barcelona, 
Hainan – och nu Bodrum. Ho-
tellmogulen och nattklubbsle-
genden Ian Schrager fortsätter 
att sprida sitt senaste hotellkon-
cept Edition över världsdelarna, 
denna gång i resortversion strax 
intill Yalikavaks marina i på 
den turkiska halvön. Schrager 
strösslar gärna visdomsord som 
”enkelhet är den sanna lyxen” 
omkring sig, men Edition Bod-
rum är allt annat än ”enkelt”, det 

är snarare en modern lyxresort 
med vitglänsande villor, pooler, 
restauranger och barer i en slutt-
ning som leder ner till det stora 
dragplåstret: Egeiska havet och 
den privata stranden vars sand 
är gjord av krossad marmor. Ho-
tellets största Instagramstjärna 
är dock den gigantiska turkiska 
frukosten som serveras ända 
fram till klockan 18.  
editionhotels.com 

Hälsoresorna som fungerar

Turkisk (lyx)konfekt

RESENYHETER

32
miljoner. Så 
många turister 
beräknas 
besöka Grek-
land i år. Det 
innebär i så 
fall nytt rekord 
och en ökning 
med 10 procent 
jämfört med 
2017. Samtidigt 
larmar flertalet 
grekiska öar, 
däribland 
Santorini, 
om att deras 
infrastruktur 
inte klarar av 
massturismen. 

FOTO: BARNA TANKO / IBL

Välkommen till våra

Reseaftnar
Göteborg
Sydamerika  27 aug
Oceanien/Asien 28 aug
Afrika 29 aug
Scandic Opalen kl 18 

Stockholm
Sydamerika  4 sep
Oceanien/Asien 5 sep
Afrika 6 sep
Scandic Sjöfartshotell kl 18

Malmö
Sydamerika  11 sep
Oceanien/Asien 12 sep
Afrika 13 sep
Clarion Hotel kl 18
Gratis men anmälan krävs.

Det bästa av 
Australien
Avresa 25 okt, 15 jan.
Alla platserna du drömt 
om! Sydney, Kangaroo 
Island och barriärrevet. 

Australien och 
Nya Zeeland
Avresa 10 nov, 2 feb.
Sydney, Barriärrevet, 
Ayers Rock samt Nya 
Zeelands vackra Sydalper. 

Kryssning 
Nyhet! 
Avresa 16 nov.
Kryssning runt Nya Zee-
lands kust kombinerat 
med rundresa i Australien. 

Fantastiska
Nya Zeeland
Avresa 17 jan.
Nya Zeelands djurliv är 
unikt. Vi åker båt på 
fj ordarna i Sydalperna.

Nya Zeeland 
och Söderhavet
Avresa 17 jan.
Glaciärer, berg och 
gejsrar samt maoriernas 
kultur. Avsluta på Fiji.

Oceanien med svensk guide

Thabela Travel | Beställ vår katalog |  Se vårt stora reseutbud  | Tel: 08-544 000 08 |  www.thabelatravel.com
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NEJ, DET ÄR inte lätt att servera 
ambitiösa omakase-menyer i 
provinsen Västerås. Vid bordet 
intill undrar mannen i sällskapet 
om han kan få lite kokt potatis 
till den svart vitlöksglacerade 
biffen med grillad kål och 
shichimi-togarashi. Lite längre 
bort noterar vi hur någon 
kämpar med att äta sina 
edmamebönor – fint spetsade 
med lime och rostad vitlök – 
med skidan kvar.

Köksmästare Niklas Bergh 
räds dock inte utmaningen och 
ju fler av hans val som landar 
på bordet desto mer trivs vi 
i hans asiatiska mattempel 
Locavore på hotellet The Steams 
artonde våning, med strålande 
utsikt över Mälaren på köpet. 
Men Berghs omakase-meny är 
inte enda anledningen till att 
vi befinner oss i utkanten av 
Gurkstadens industriområde. 

Årsgamla The Steam har 
nämligen lyckats med det 

omöjliga: att förvandla ett 
hundraårigt ångkraftverk 
till destinationshotell som i 
mixen mellan kristallkronor 
och stålbjälkar lyckas vara 
både folkligt och edgy. Med 
chict industridesignade 
rum, stimmigt barhäng 
samt söndagsmorgonens 
favorit: spa-klubben Voltage 
där vi efter frukost skruvar 
upp helgdekadensen med 
basturitualer, champagne 
och varsin solbädd vid utom-
huspoolen. Domkyrkan och 
Anundshög får vänta till en 
annan gång. steamhotel.se

Spa-ritualer, poolhäng och japanska omakase-menyer. 
Det är bara några av anledningarna till att vi tillbringar 
helgen på ett gammalt ångkraftverk i Västerås.

Av JAN EKHOLMDEKADENS VID MÄLAREN

HELGTRIPPEN VÄSTERÅS

Hälften spa, hälften bar. The Steams spaklubb Voltage är en av anledningarna till hotellets popularitet.

RES HIT
■ Tåg med SJ 
cirka 300 kr.

NÄR
■ Året runt. 

Roman, Rich Boy 
Caroline Ringskog 
Ferrada-Noli, 189 kr 

PACKNINGSTIPS FÖR EN HELG I VÄSTERÅS:

Skor, Atp 
Atelier, 1 300 kr

Baddräkt, 
Arket, 450 kr 

Handkräm, 
Monsun, 59 kr 

Klänning, By 
Malene Birger, 
2 999 kr 
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Kock med koll. 
Restaurangen 

Ca Na Tonetas 
ägarinna 

Maria 
Sollivellas 

jobbar så nära 
filosofin från-
jord-till-bord 
det bara går.

RESMÅLET MALLORCA
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FÅGLARNA SJUNGER ikapp i kanon. Det knastrar 
av grus under jympaskornas sulor som pustar 
iväg små moln av damm. Stigen vi traskar på le-
der till nationalparken Tossals Verds utanför byn 
Lloseta. 

– Bli närvarande i din andning. Fokusera bara 
på dina fotsteg, och bli medveten om hur det känns 
inuti din kropp, uppmanar Sophie Muuse. 

Det som låter så enkelt är svårt till en början. 
Jag stirrar ner på skorna. Nötta Nike i orange och 
grått. Köpte jag dem inte i New York? De måste vara 
minst åtta år gamla. Men de brukar ha rea inne i 
Palma så här års, kanske går det att köpa nya redan i  
eftermiddag…

Att meditera till fots – walking meditation – är 
en av alla nya naturnära saker man kan ta sig för 
på Mallorca. Sophie Muuse har gjort det till sin  
affärsmodell. Det hela började av en slump.

– En dag var jag ute med min hund och jag ob-
serverade henne, hur hon var så i kontakt med sina 
sinnen. Så vi gick sida vid sida och jag försökte göra 
likadant. Efter ett tag märkte jag hur min andning 
var i harmoni med mina fotsteg och jag tänkte: 

”wow, det här är så vackert och enkelt”. Det är sällan 
vi är helt närvarande i ett ögonblick, berättar hon. 

Flera gånger i veckan vallar hon allt från nykära 
par och pensionärer till stora grupper och ensamma 
män i kostym i en vandrande meditation. Ibland på 
stranden, i en nationalpark som här – eller till och 
med mitt inne i Palma. 

– Ibland så pratar vi för mycket om saker. Och när 
man går och pratar tappar man medvetenheten om 
sin omgivning. Det här är ett sätt att bli mer medve-
ten om ljuset, ljuden, dofterna – och här på Mallorca 
är växtligheten extra stark. Jag går förvånansvärt 
ofta med folk inne i Palma. Det är en träning i hur 
du kan gå i en stad och uppmärksamma dig själv i 
stället för allt runtomkring, säger Sophie Muuse.

Det låter kanske flummigt. Men efter ett tag har 
jag glömt all stress om skoinköp. Vi vandrar lång-
samt djupare in under stigens stora skuggande träd-
kronor. Andas i takt med fotstegen. Lyssnar med ena 
örat och låter naturens egna ljud strömma in från 
höger. Sedan vänster. 

Mallorca har blivit en hubb för resenärer med 
mindfullness på hjärnan. I Palma, och i svensktäta 

Nya gröna vågen

Efter år av bulkturism 
ömsar Mallorca sitt skinn. 
Nu är det medvetet, hållbart 
och holistiskt som gäller. Följ 
med till Medelhavets nya 
mötesplats för mindfulness.

RESMÅLET MALLORCA

π

Av ANNA NORSTRÖM   Foto PÄR OLSSON
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Prunkande 
trädgård på 

agriturismo-
hotellet Son 
Viscos, där 

frukostbuffén 
skvallrar 

om vad som 
växer i de egna 

odlingarna.

Cykeltur 
mellan yoga-
klasserna på 
veganska hotel-
let Cal Reiet, 
i muromgär-
dade staden 
Santanyi. 

RESMÅLET MALLORCA



SvD Resor söndag 12 augusti 2018 11

Asiatiska 
grönsaker var 
tidigare svårt 
att hitta på 
ön. Krögaren 
Bonnie Hahn 
började därför 
odla egna.

En av öns 
bäst bevarade 
strandhemlig-
heter stavas 
Calo des Moro, 
belägen sex 
kilometer från 
Santanyi.

π

stadsdelen Santa Catalina i synnerhet, är yogamat-
tan en vanligare accessoar än handväskan. Yogapro-
filen Malin Berghagen bor här. Det ordnas retreats i 
vackra fincas på landsbygden dit stressade stadsbor 
kommer för att varva ner.

– Mallorca passar yogis. Det är nära, miljön är 
fantastiskt vacker och hela livsstilen som kommer 
med yoga finns här. Men det är heller inte pretenti-
öst, berättar Cissi Luna som leder klasser på Zunrays 
studio i stan.

Med den mer hälsorienterade resenären kommer 
också den gröna maten. Det märks på öns menyer 
att man tagit ett stort kliv bort från friterad kost på 
influget halvfabrikat. Numera är det på sina håll 
svårare att hitta fish & chips än en grönkålssallad. 
Stor stark och blaskig sangria har en utmanare i 
smoothies och ingefärsstinna energi-shots. Dess-
utom växer intresset för slow food. Kocken Maria 
Sollivelas är en av öns mest kända inom rörelsen 
och hon har gett mallorkinsk mat ett ansikte även 
utanför ön. På hennes restaurang Ca Na Toneta i 
byn Caimari byggs menyn enbart på lokala råva-
ror. Oliverna har hennes mamma odlat i trädgår-
den. Oljan kommer från en morbror. Ett eget öl har 
tagits fram med mikrobryggande kockarna bakom 
restaurangen Brut i Llubi. Sollivelas var även tidig 
med att satsa på naturvin.

Maria Sollivelas är självlärd kock. Fick ärva res-
taurangen av sin mamma och driver den tillsam-

RESMÅLET MALLORCA
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Ostar, bröd, 
olivolja, lokalt 
xeixa-mjöl och 
rader av frukt 
och grönt. På 
lördagar och 

tisdagar är 
det ekologisk 

bondemarknad 
i Palma. 

Mycket 
egenodlat på 
menyn hos 
Nama i Deia. 

Fiskservering 
på hyllade Ca 
Na Toneta.

mans med sina två systrar. En svägerska brukar 
hoppa in i servisen. 

– Men vi har en kille i köket, säger Maria och 
skrattar.

I mamma Catalinas trädgård odlas en hel del av 
det som senare hamnar på restaurangens tallrikar. 
När vi ses där bland grödorna stannar Maria upp. 
Det finns många lokala matskatter, berättar hon. 
Till och med sådana som glömts bort.

– Jag har en fin historia om paprika. Den är en 
viktig del i sobrasada, Mallorcas kända bredbara 
korv. Men fram tills häromåret gjordes över nit-
tio procent av öns sobrasada på paprika från Kina. 
Förr fanns det två byar, Santa Maria och Portol, där 
man odlade paprikor. Man torkade dem längs med 
husfasaderna, och det här är något jag aldrig sett 
under min livstid, men de här byarna brukade bada 
i röd färg. Nu har vi satt igång ett projekt där vi odlar 
paprikor igen och fått flera av korvtillverkarna att 
använda den lokala paprikan.

Krögaren Bonnie Hahn, i pittoreska byn Deia, 
har också anammat det hållbara tänket. Till hennes 
asiatiska restaurang Nama var det tidigare krång-
ligt att hitta rätt grönsaker. Men nu odlar Bonnies 
kock Eduardo Lopez-Bermejo örter och grönt på 
agriturismo-hotellet Son Viscos marker med målet 
att i framtiden bli helt självförsörjande. 

– För mig hänger det ihop att en kock odlar sina 
egna grönsaker, säger Lopez-Bermejo.

Men det handlar inte enbart om att använda 
lokala råvaror och lyfta öns producenter. Lokala 
politiker kraftsamlar nu för att ha ett hållbart tänk 
när det kommer till icke nedbrytbara produkter. 
Plast framförallt. Börjar man tänka efter är turism 
en guldgruva för engångsartiklar. Det har man nu 
föreslagit att totalförbjuda från och med 2020. 

Danska Line Hadsbjerg och hennes man Phi-
lipp Baier är två Mallorcabor som kan berätta om 
skrämmande siffror när det kommer till just plast. 
När deras eventbyrå skulle arrangera ett femdagars-

arrangemang för 1 000 personer på Ibiza stod det 
klart att vatten skulle bli ett problem, speciellt då 
kranvattnet på den baleariska ögruppen inte är rent 
nog att dricka.

– Det var chockerande när vi började räkna på 
hur många flaskor vatten vi skulle behöva köpa in. 
Tjugofem tusen! Vi var tvungna att tänka om, säger 
Line.

Så föddes idén till Clean Wave. Idag har de ett 
trettiotal vattenreningsstationer på ön. De ser an-
tingen ut som läskautomater, men tillhandahåller 
rent dricksvatten, eller finns på tapp på restauranger 
och kaféer. Har du köpt en vattenflaska i rostfritt stål 
har du fri tillgång till Clean Waves vatten. 

– Vi är så beroende av vatten. Och vi som kommer 
från nordiska länder med perfekt kranvatten märker 
ännu mer hur jobbigt det är att kånka stora flaskor 
när vi är på semester, säger Line.

Men bekvämlighetsfaktorn är en petitess i sam-
manhanget. På den baleriska ö-gruppen konsume-

Numera är det på sina håll svårare att hitta fish & 
chips och sangria än grönkålssallad och energishots.

"

RESMÅLET MALLORCA
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BO
■ Cal Reiet (Santanyi). Utnämnt 
till ett av världens bästa veganska 
hotell. En stor pool på baksidan 
av den herrgårdsliknande 
huvudbyggnaden är ställets 
kronjuvel, inramad av två 
yogastudior. Yogaklasser 
och vegansk frukost ingår i 
rumspriset. calreiet.com

■ Son Viscos Agritorismo 
(Valldemossa). Tänk Beatrix 
Potter-land. Här driver britten 
Michael Roberts en lantlig, 
uppdaterad b&b komplett med 
egen naturpool, grönsaksodlingar 
och en frukost att drömma 
om långt efter hemkomst. 
sonviscosvalldemossa.com

■ Ecocirer (Soller). Hållbarhet är 
a och o på ekohotellet Ecocirer i 
Soller. Hälsan likaså. All mat som 
serveras är växt- och plantbaserad 
och lokalt producerad. Yoga-
klasser och hiking anordnas  
för gäster. ecocirer.com

Betande får 
är en del av 
meditation 
till fots vid 
nationalpark-
en Tossals 
Verds. 

RES HIT
■ Direktflyg till 
Palma med SAS 
från ca 2 000 kr. 

NÄR
■ Sept-okt  
och tidig vår  
är som bäst. 

KLIMAT-
PÅVERKAN
■ En flygresa 
tur och retur 
till Palma släp-
per ut ca 1,1 
CO2e ton 
växthusgaser 
(Källa: Klimat-
kalkylatorn).

ras 1,5 miljoner plastflaskor vatten varje dag. Av dem 
återvinns endast 18 procent. 

– Vi är en icke vinstdrivande organisation som 
glädjande nog fått lokala myndigheter med på tåget 
så att vi kan rädda vårt hav och dess djur som dör 
en långsam död av all plast, säger Line.

Fler än hon tänker bortom solstolar och strandliv. 
Runtom Mallorca anordnas ”beach cleans”, organi-
serad strandstädning. Asociación Ondine är en av 
dem, och de engagerar även skolbarn för att de ska 
tänka till. Och strandstädningarna blir allt vanligare 
på ön. Även vanliga semesterfirare drar sitt strå till 
stacken och hjälper till efter en dag av sol och bad.

Stigen är inte en ensam stig längre. Vi stannar 
upp. Fält med betande får omger vägen där vi flane-
rar fram. Överbefolkade stränder känns långt borta. 
Att värna om marken vi står på känns lika självklart 
som att mina jympaskor får leva ett år till. 

RESMÅLET MALLORCA
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2. Det gamla 
privatresi-
denset Wave 
Hill är en av 
stadens undan-
gömda pärlor.

FOTO: WAVE HILL

FOTO: DANIEL KRIEGER
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Sommarens 8 bästa 
New York-utflykter
Av ARGOT MURELIUS

Är Manhattans gator lite för 
sensommarheta? SvD Resor 
guidar ut i det gröna, till svalkan 
i det blå och på kulturella 
utfärder bortom cityhetsen.

1.
SEKTVANDRING
VISIT HASIDIM

visithasidim.com

■ Frieda Vizel är en modig 
kvinna. Hon växte upp i en stor 
chassidisk familj och utbildades 
och giftes bort enligt satmar-
chassidiska traditioner. När 
hon insåg att hon inte kunde bli 
kvar inom denna religiösa värld 
flydde hon med sin son. 

– Jag kände mig som en Rock-
ettes-dansare som alltid sparka-
de åt fel håll, förklarar Vizel som 
numera leder guidade rundturer 
i East Williamsburgs chassidiska 
kvarter där hon initierat berättar 
om sektens riter, regler, rutiner 
och seder. En vandring med 
Vizel ger en grundlig och fasci-
nerande inblick i denna stängda 
kultur. Vi kan inte nog rekom-
mendera upplevelsen.

2.
OASEN I BRONX
WAVE HILL

675 W 252nd St, Bronx,  
wavehill.org

■ Visst, Central Park är käckt, 
men det finns andra grönom-
råden att upptäcka. Före detta 
privatresidenset Wave Hill till 
exempel; en undangömd klenod 
snäppet norr om Manhattan där 
sömniga Riverdale möter Bronx. 
En parkoas på hög höjd med 
spektakulära Hudson River-vyer 
och en böljande grönska som 
vecklar ut sig i välmanikurerade 
gräsmattor, spiller över vilda od-
lingar och slingrar sig rätt in i ett 
växthus med konstfulla bonsaier. 
Teddy Roosevelt bodde här som 
barn, Mark Twain hyrde ett av 
ägornas två gods några år innan 
JP Morgans affärspartner köpte 
det och under andra världskriget 
flyttade den famösa dirigenten 
Arturo Toscanini hit. Bronx må 
låta långt bort, men det är lätt 
att ta sig hit, vid vägs ände finns 
dessutom ett ståtligt kafé som 
serverar chic afternoon tea.

3.
VATTENÄVENTYR
ROCKAWAY JET SKI

rockawayjetski.com

■ Varför tuffa runt New York 
på en tråksölig Circle Line-båt 
i sällskap av selfie-hungriga 
turister, när du kan uppleva 
staden i racerfart på en egen 
jetski? Atlantkustens vatten är ju 
fortfarande varmt. Välj mellan 
att cruisa kring Frihetsgudinnan 
och nedre Manhattan, zippa för-
bi Coney Island och se det anrika 
nöjesfältet från strandkanten, 
eller utforska Jamaicabukten 
och dess naturreservat i solned-
gången. Har du tur råkar du på 
sälar, delfiner och valar. Är du 
farträdd kan du hyra kajak. Boka 
på nätet och glöm inte pass (vik-
tigt!) och badkläder. Efter även-
tyret gör du gott i att stanna kvar 
på Rockaway Beach där halva 
Williamsburg brukar hamna om 
helgerna. Det är sand-mellan-
tårna-slappt och självklart finns 
generösa mängder kall öl och 
tacos att njuta. Sjön suger! 

4.
GOURMETGÅRD
BLUE HILL AT  
STONE BARNS

630 Bedford Rd, Tarrytown,  
bluehillfarm.com

■ Avmakningsmenyn på pas-
torala Blue Hill at Stone Barns i 
Tarrytown är inte bara en mål-
tid, det är en emotionell resa till 
en närmast imaginär plats där 
krögaren Dan Barber och hans 
team väver en utsökt berättelse 
om mat och jord och relationen 
mellan bonden och bordet. Kala-
set börjar på terrassen med ape-
ritif och nyplockade grönsaker 
från ägornas odlingar. Det flyttar 
sedan till matsalen för en sen-
sorisk multirätters-upplevelse. 
Har du tur serveras en av dem i 
det frodiga gödselmagasinet där 
Dan sousvide-kokar nypotatis 
i komposten. Ibland bjuds det 
bröd i bageriet och griljerat gris-
huvud i köket. Bordet bredvid 
kanske får lammsadel när du får 
tunga, här slösas inga delar av 
djuret. Matlagning i världsklass 
av en av jordens mest talangfulla 
kockar. Boka långt i förväg! π

4. Avsmaknings-
menyn på Blue Hill 
Farm är en resa i sig.
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7. På Pioneer 
Works blandas 
Nobelpris-
tagare med  
exentriska 
konstnärer.

6. Konsttemp-
let Dia:Beacon 

är en av många 
anledningar att 

ta pendeltåget 
till den lilla or-

ten Beacon. 

8. Förbudsti-
den är över se-
dan länge, men 
först nu har de 
lokala bryggar-
na i Queens 
hittat tillbaka.

5.
HELANDE MEXIKAN
CASA ENRIQUE

5-48 49th Ave, Long Island City, 
henrinyc.com/casa-enrique/

■ Cosme Aguilars Michelinstjär-
niga mat är mustig, färggrann 
och utsökt.  Hans matsal är ett 
svalt utropstecken av lantlig 
charm, ett tunnelbanestopp 
från Grand Central i Queens-
stadsdelen Long Island City. 
Krogen är en väl bevarad hem-
lighet och känns som ett av de 
där fynden man helst behåller 
för sig själv, en prima destina-
tion för en margaritaspetsad 
eller jordgubbsmojito-smord 
middagsdejt. Aguilars brunch 
är en höjdare på en dagen-efter-
söndag när kvällen innan gör sig 
alltför påmind och det enda som 
hjälper är kall öl och en tallrik 
huevos rancheros; stekta ägg 
med bönor, färskost, avokado 
och salsa, serverade på hand-
gjorda majstortillas. MoMA-
annexet PS 1 ligger nästgårds 
om du känner för en dos nutida 
konst efter maten.

6.
KULTURORT
BEACON

innspabeacon.com

■ Lämna Manhattan i 24 tim-
mar, dra dit luften är friskare 
och tempot lugnare. Beacon är 
en kulturspäckad ort som enkelt 
nås med pendeltåg från Grand 
Central Station. Vägen dit går 
utmed Hudsonfloden, så se till 
att sitta på vänster sida för bästa 
utsikten. Lilla boutiquehotellet 
The Inn and Spa at Beacon har 
ett paketerbjudande som inklu-
derar övernattning, spabehand-
ling, solnedgångsyoga på taket, 
en flaska bubbel samt fri entré 
till konststiftelsen Dia:Beacon. 
Templet till den moderna kon-
stens mästare är inhyst i en gam-
mal fabrik vars enorma lokaler 
lämpar sig ypperligt för monu-
mentalverk av Richard Serra och 
Louise Bourgeois. Ät middag på 
Kitchen Sink Food & Drink, vars 
kock hämtar ingredienserna på 
familjens gård. Avsluta sedan 
kvällen med livemusik på Towne 
Crier Café.

7.
VETENSKAPSDAG
PIONEER WORKS

159 Pioneer Street, Brooklyn,  
pioneerworks.org

■ Pioneer Works i Brooklyns 
Red Hook-område är ett galleri, 
konstnärsresidens och forum 
för vetenskaplig utveckling. En 
estrad och ett nöjesfält som bju-
der på happenings och lektioner 
i obskyra ämnen samt föreläs-
ningar med professorer och 
Nobelpristagare. Stället drivs 
av konstnären Dustin Yellin, en 
visionär som lyckades köpa loss 
ett gigantiskt före detta järnbruk 
i Red Hook och därmed skapade 
ett hem för denna korspolline-
rande rörelse. Eller som Yellins 
själv säger: 

– Pioneer Works allierar 
oförfärat vitt skilda ämnen. En 
exalterad biolog bjuder en mu-
siker att kolla i mikroskopet, en 
målare delar sina skisser med 
en genetiker och tillsammans 
upptäcker de en algoritm för 
litografi. Det är en plantskola för 
innovation, en alpin motorväg 
till fantasins horisont. 

8.
BRYGGARGLÄDJE
SINGLECUT BEERSMITH

19-33 37th St, 
Astoriasinglecutbeer.com

■ Innan förbudstidens påtving-
ade puritanism satte stopp för 
allt det roliga fanns en uppsjö 
bryggerier i Queens. SingleCut 
Beersmith, beläget i Astoria-
nejdens djupaste hörn, återupp-
rättade traditionerna för fem år 
sedan. Lokalerna ser ut som din 
spexiga farbrors gillestuga; en 
garageartad entré, humlesäckar 
och tunnor utmed en långvägg, 
brädspel i travar, imposanta 
ståltankar i fonden samt en scen 
på en mezzanin mittemot baren 
med kranar som skummar av 
högkvalitativ pilsner, porter, 
veteöl och ale.  Bord och lång-
bänkar spiller ut på trottoaren 
och liveband spelar på helgerna, 
SingleCut är ett avslappnat ställe 
där du garanterat kommer slå 
dig i slang med sällskapet vid 
grannbordet. Bryggeriets maskot 
är för övrigt en ståltanksrobot 
som heter Rulpsen. Frågor på det?

FOTO: SWEN RUDOLPH

FOTO: MICHAEL GOVAN

RES HIT
■ Direktflyg 
med SAS från 
3 500 kr.

NÄR
■ Året runt.

KLIMAT-
PÅVERKAN
■ En flygresa 
tur och retur 
till New York 
släpper ut ca 
4,5 CO2e ton 
växthusgaser. 
Källa: Klimat-
kalkylatorn



FÖR MER INFORMATION BESÖK OSS PÅ BIBLIOTEKSGATAN 29 I 
STOCKHOLM ELLER GÅ IN PÅ GLOBETROTTER.SE

LYXKRYSSA I MEDELHAVET 
MED TEMA VIN 

Följ med på en lyxig kryssning med tema vin 
ombord på femstjärniga Seven Seas Voyager. 
Under den sju nätter långa seglingen bland 
Medelhavets storstäder väntar vinprovningar 
med vinexperter, bl.a vinproducenten Castello 
Banfi och flertalet seminarier med fokus på vin. 
På de olika destinationerna kan du följa med 

på specialkomponerande utflykter enligt temat, 
många inkluderade i priset. Ombord bor du i 
rymliga sviter, njuter av utsökta måltider, fem-
stjärnig service, goda drycker samt utfärder, 
allt inkluderat i priset. Ring våra reserådgivare 
på 08-506 115 00 eller besök oss i vår butik för 
bokning och mer information

Med reservation för ev. tryckfel och prisändringar. 

MONTE CARLO TILL BARCELONA
RUTT: Monte Carlo, Livorno (Florens/Pisa), Civitavecchia (Rom), 
Neapel/Pompeii, en dag till havs, Marseille (Provence), Palma, 
Barcelona

Avresa: 5 nov i deluxe veranda svit med Seven Seas Voyager 

7 nätter fr. 26.570:-

Allt detta ingår:
• Boende i svit ombord
• Gourmetmåltider
• Drycker inkl. champagne
• Roomservice
• Dricks
• WiFi
• Underhållning

• Föreläsningar med                             
      vinexperter
• Upp till 35 utvalda utflykter 
      på de olika destinationerna 
      därav flera med tema vin
• Vinprovningar ombord
• Exklusiv middag kombinerad
      med vin från Castello Banfi.

Se fl er 
erbjudanden på 
globetrotter.se
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Länderna där 
invånarna 
känner sig 
tryggast
1.  Singapore (97%)
2.  Norge (93%)
2.  Island (93%)
2.  Finland (93%)
5.  Uzbekistan (91%)

Listan 2018 Global Law and 
Order Report är sammanställd 
av Gallup som frågat 148 000 
människor i 142 länder om 
tryggheten i sin hemstad, om de 
litar på polisen och om de råkat 
ut för stöld eller rån under det 
senaste året. Sverige hamnar på 
plats 33.

22
miljoner. Så mycket har SJ betalat 
ut som ersättning till resenärer i 
samband med förseningar fram 
till och med juni. Det är den 
högsta summan sedan 2012 och 
den lär stiga när sommarens 
siffror släpps. Enbart i juni  
inkom 105 000 ersättningskrav.

AFFÄRSNOTISER

TRÖTT PÅ att inte begripa hotell-
rummens kontrollpaneler? Eller 
på att stå i långsamma incheck-
nings köer?  Då har vi goda ny-
heter för alla Kina-resenärer: två 
internationella hotellkedjor har 
just meddelat att man lanserar 
högteknologiska uppgraderingar 
på sina hotell i landet. Först ut 
är InterContinental som tillsam-
mans med artificial intelligence-
specialisten Baidu utvecklat så 
kallade AI smart rooms där allt 
är röststyrt. 

– Som gäst kan du enkelt väx-
la mellan inställningar för arbete 
och fritid, och njuta av en sömlös 
room service, säger Lin Wang, 
marknadschef på IHG Greater 
China, och tillägger att smart 
rooms inom ett år kommer att 
finnas på ett hundratal hotell. 
Först ut är de två Pekinghotellen 
InterContinental Sanlitun och 
InterContinental Guangzhou.

Samtidigt testar Marriott 

ett nytt sätt för incheckning: 
ansiktsigenkänning. På Hang-
zhou Marriott Qianjiang och 
Sanya Marriott Dadonghai 
Bay kan gäster skanna sin 
id-handling, ta ett foto och 
fylla i sina uppgifter vid en 
incheckningsmaskin, varpå  
de får sin rumsnyckel efter  
att informationen verifierats.  

– Faller försöket väl ut 
kommer vi successivt att 
lansera ansiktsigenkänning 
globalt, säger Peggy Fang Roe, 
marknadsansvarig på Marriott 
Asia Pacific, som menar att 
teknologin kommer att korta 
incheckningstiden rejält.

Men det är inte enbart de 
stora kedjorna som satsar på 
högteknologi. Shenzhenba-
serade Smart LYZ har under 
året öppnat tre helautomatiska 
hotell, komplett med ansikts-
igenkänning och små robotar 
som leder gäster till rummen.   

Högteknologiskt hotellkrig

Minimalt med 
personal men 

desto fler robo-
tar på kinesis-

ka hotellkedjan 
Smart LYZ.

Mer trängsel  
i luften
37 390 flygplan. Så många  
fler kommer den globala 
flygindustrin att behöva för 
att klara av de kommande 20 
årens ökade efterfrågan. Det 
har flygplanstillverkaren Airbus 
kommit fram till i sin prognos 
Global Market Forecast 2018-
2037 som presenterades tidigare 
i somras. Stämmer siffran  
skulle det innebära att antalet 
passagerar- och transportflyg-
plan i världen har fördubblats 
om tjugo år.

Enligt analysen kommer 
passagerartrafiken att fortsätta 
växa i samma takt som nu (för 
närvarande drygt fyra procent 
per år), en siffra som framförallt 
drivs på av den snabbt växande 
medelklassen. Tillväxtländer i 
framförallt Asien förväntas stå 
för över 60 procent av ökningen, 
där antalet flygresor per capita 
beräknas ha ökat med hundra 
procent per 2037. Goda tider att 
vänta för flygindustrin med 
andra ord, men sämre för miljön. 

Morgonrus-
ning på Indira 
Gandhis flyg-
plats i Delhi.

Hur många resdagar har du per år?
– Runt 140–160 dagar. 
Bästa bonusprogrammet? 
– Jag använder mig mest av 
Norwegian och SAS, de har båda 
för- och nackdelar. Jag gillar 
Norwegians upplägg bäst, även 
om SAS har fler medlemsnivåer. 
Vad gör du med bonuspoängen?
– De går oftast till inspirations-
resor. Det kan röra sig om en helg 
i Rom eller några dagar i Tel Aviv.
Bästa flygplatsloungen? 
– Jag reser oftast inom Norden 
och tycker generellt att loun-
gerna inte ger så mycket. Maten 
och drycken håller låg nivå och 
de känns allmänt omoderna.
Vad har du i handbagaget?
– Powerbank till telefonen, 
klädvårdsrulle i reseformat och 
en iPad med tillhörande penna, 
så att jag kan leka arkitekt, 
designer och kreatör.
Bästa affärshotellet?
– Jag gillar The Greenwich  
Hotel i New York, The Curtain i 
London och The Thief i Oslo. 

Samtliga är levande boutique-
hotell med populära restauranger 
och barer som drar till sig lokal-
befolkningen. Det är roligare än 
att sitta på led bredvid affärsfolk.
Bästa affärsmiddagen? 
– Senast jag var i London åt jag 
middag på Chiltern Firehouse, 
det var en riktigt bra 
krogupplevelse. 
Vad irriterar dig mest under 
resor?
– När det inte flyter på. Jag hatar 
bristande information, 
flygförseningar och folk som 
samlas mitt i gången för att prata 
väder, vind och ”vad dyrt det är 
på flygplatser”. 

Nordiska lounger 
känns omoderna”

AFFÄRSRESENÄREN

MINA RESVANOR DANIEL SEIFTER

"

FOTO: BENT RENÉ SYNNEVÅG

Daniel Seifter 
är director of 

concepts & 
innovation på 
Nordic Hotels 

and Resorts. 
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KRÖNIKAN

DET HAR INTE regnat på en 
månad och temperaturen har 
legat över trettio i flera dagar. 
Parkerna är bruna och torra. 
Britterna klagar över att det till 
och med är för hett att dricka te.

Jag vaknar fem en söndag 
morgon och är arg. Det är helt 
enkelt för varmt. Vårt badrum 
renoveras. Allt som finns kvar är 
toalettstolen och viktorianska 
tegelstenar. Det går inte att 
duscha. Huset är fullt av damm. 

Dagen innan gick tvättmaskinen 
sönder. Samtidigt slutade vårt 
internet fungera. 

Det finns bara en sak att göra 
– stänga dörren och lämna kaoset 
bakom sig. Jag skulle annars 
aldrig ha kommit på tanken att 
åka till Isle of Sheppey. Men det 
är dit man kommer om man 
pekar bilen österut från södra 
London och kör mot närmaste 
strand. 

Vindmöllorna surrar vid 
horisonten. Ön ligger vid 
Themsens mynning och land-
skapet liknar inget annat i 
England. Stora elmaster ruvar 
ovanför de platta våtmarkerna. 
Det gamla stålverket som fick 
hela ön att lukta revs i fjol, men 
många andra fabriker står kvar. 
Övervakningskameror kantar 
vägarna och påminner om att ön 
har tre fängelser.

En gropig väg går till natur-
reservatet Elmley där man kan 
vandra runt flodmynningen. Det 

är en plats som lär locka fågel-
skådare, men i dag är reservatet 
övergivet. Syrsorna spelar i det 
långa gräset, annars är det tyst. 
Vi ser svanar, ankor och kärr-
hökar. Det är hett även här.

Stränderna ligger norrut och 
vi kör vidare i jakt på svalka. 
Vägarna är breda med många 
rondeller. Städerna är fulla av 
låga villor och ön ser ut som stor 
förort. Den vita engelska flaggan 
med sitt röda kors pryder fort-
farande både hus och bilar trots 
att fotbolls-VM är över. Den enda 
butiken på vägen skyltar stort 
med att de säljer högertabloiden 
The Sun. 

Det här är cockney-England. 
Det var till ställen som Isle of 
Sheppey Londons vita arbetar-
klass flyttade efter att East End 
som bombats sönder under 
blitzen. De som bott trångt i 
innerstaden fick nu ett hus med 
trädgård, eller ett mobilhem. 
Programledaren Jeremy 

3 NATUR-
RESERVAT

■ Elmley Na-
ture Reserve: 
Privatägt re-
servat öster om 
London med 
stugor för ut-
hyrning.

■ London Wet-
land Centre: 
Publikdragan-
de våtmarks-
center nära 
Hammersmith.

■ Waltham-
stow Wet-
lands: Europas 
största urbana 
naturreservat 
i ett våtmarks-
område.

TAXICHAUFFÖRERNAS SEMESTERPARADIS

Clarkson hamnade i blåsväder 
för ett par år sedan då han 
beskrev ön som en “jättelik 
husvagnsplats” full av före detta 
taxichaufförer.

Öns invånare har samlats  
vid stranden i staden Minster. 
Tid vattnet är lågt och det är lång-
grunt. Vadande familjer skymtar 
långt ute i vattnet. Ett rockabilly-
band spelar bredvid kaféet som 
säljer mjukglass och syrliga 
karameller. Veteranbilar står 
uppradade på strandpromenaden.  
Ett gammalt och nytt England 
möts. Jag vadar ut i vattnet. Det 
är nästan svalt.

Vad gör du när London är för varmt? Enkelt. Du tar sikte på Isle of 
Sheppey, en ö vid Themsens mynning med tre fängelser, fabriker 
och semestrande taxichaufförer.

"
Britterna kan 

inte längre 
dricka te.

Charlotta Buxton
London

Krönikörer: Charlotta Buxton (London), Daniel Björk (Paris), Sofia Hedström de Leo (New York) och Rolf Larsson (Sydostasien).

08–654 19 00 – www.odenresor.se – info@odenresor.se

Rundresor  
& ö-paket
Andamans ö-värld, Koh Samet,  
Koh Chang, Koh Lanta m.fl

Flygstolar  
jul & nyår 
Från 8 500 kr

Läs mer om våra paket & aktuella erbjudanden

VI KAN RESOR – LÅT OSS SKRÄDDARSY DIN NÄSTA RESA!

Hotel & Resorts 
Allt från små boutiqehotell  
till de välkända stora namnen

DET FINNS ett fåtal ikoniska 
hotell som i princip varje resenär 
världen över känner till. Som 
Ritz i Paris, The Plaza i New 
York, Chateau Marmont i Los 
Angeles – och, förstås, Raffles  
i Singapore.

Under sina 130 år i tjänst har 
det anrika hotellet haft kunglig-
heter, presidenter, Nobelpristagare 
och Hollywoodstjärnor i gäst-
liggaren. Och dessutom har den 
klassiska drinken Singapore 
Sling fötts i hotellbaren. 

Men även legendarer be höver 
en paus ibland. Förra året stängde 
Raffles för en välbehövlig reno-
vering, och om några månader 
öppnar man igen – med nya 
sviter, en lounge speciellt avsedd 
för afternoon tea samt drink-
kurser för den som vill bli expert 
på just Singapore Sling.

Äntligen slipper de rika 
och berömda leta alternativ 
i Singapore, utan kan tryggt 
återvända till den pålitliga 
klassikern.

Legendariska Raffles öppnar igen

FO
TO

: I
B

L

Singapore 
Sling uppfanns 
i baren på 
Raffles.



Köp på svd.se/accent 

“Sagorna” är exklusivt framtagen för SvD accent. 
Ilon Wikland illustrerar fem kända sagor i ett verk: 
De tre bockarna Bruse, Rödluvan och vargen, Bä bä 
vita lamm, Mors lilla Olle och Hans och Greta.  

Litografin är numrerad och signerad av konstnären. 

Pris: 3 250 kr. 
Pris med vit träram: 4 500 kr.

Sagorna  
av Ilon Wikland

KUBA – KARIBIENS PÄRLA
Upplev exotiska Kuba! Resan inleds i 
Havanna, där vi möts av 50-talsbilar 
och pastellfärgade kolonialbyggnader. 
Vi besöker den grönskande provinsen 
Pinar del Rio som är känd för sin fina 
cigarrtobak. Vi reser bland socker-
toppsbergen i vackra Viñalesdalen, och 
den koloniala pärlan Trinidad tar oss till-
baka till en svunnen era. I Santa Clara 
besöker vi Che Guevaras mausoleum 
innan vi avslutar resan med sol och bad 
på den lilla ön Cayo Santa Maria.
Avresa: 28/12
Dagar: 12 Pris: fr. 35 550:-

Över jul och nyår erbjuder Lotus Travel färdigpaketerade gruppresor till sju 
destinationer – Vietnam, Kambodja, Sydafrika, Sri Lanka, Kuba, Indien och 
Kina. Föredrar du att resa på egen hand, med familj och vänner,
på andra datum eller med ett annorlunda upplägg kan vi
skräddarsy en resa enligt dina önskemål!

JUL- & NYÅRSRESOR 2018: Fira jul och nyår med ett äventyr i solen! 

08 545 188 40 •  www.lotustravel.se

SÖDRA VIETNAM – LIGHT
Upplev tropisk värme, kittlande smaker, 
vacker natur och milslånga stränder i 
södra Vietnam. Besök den vackra kolo-
niala staden Ho Chi Minh City, lär dig 
laga vietnamesisk mat och njut av en 
exotisk dygnskryssning längs Mekong-
floden samtidigt som du har gott om 
tid för egna upptäckter. Resan avslutas 
med lata dagar på stranden i Mui Ne.

Avresa: 17/12 2018
Dagar: 13 Pris: fr. 22 450:-

SRI LANKA – LIGHT
Följ med på en resa till den exotiska ön 
Sri Lanka. Kombinera lediga dagar på 
stranden med utflykter tillsammans med 
en engelskspråkig guide. I Yala national-
park åker vi på jeepsafari och får se vilda 
elefanter. Vi besöker en teplantage och 
i vackra Ella kan vi göra en vandring till 
Little Adams Peak. Resan avslutas med 
sol och bad på stranden i Hiikkaduwa. 

Avresa: 28/12 2018
Dagar: 11 Pris: fr. 29 750:-

JUL &
NYÅR
2018

Nyårsresa Julresa Nyårsresa

Kryssning 7 nätter med helpension, underhållning, de flesta aktiviteter och 
skatter. Serviceavgift 12,5 USD/person/dag tillkommer ombord. Erbjudandet 
gäller kryssningar i perioden 3/11 2018–23/3 2019. Begränsat antal platser.

054-10 24 50
cruisemarket.se
Butik: Sveavägen 16, Stockholm, 08-545 220 00

Dryckes-
paket 
+ wifi

8-dagarskryssning som ger dig den bästa upplevelsen 
både i land på de karibiska öarna och ombord på MSC Seaside.

Boka 
nu!

Telefonöppet i dag kl. 15–18

Skinande nytt fartyg 
i strålande Karibien

   Säkra din plats! 
Boka senast 15/9 2018  
så ingår WiFi och dryckespaket!

Dryckespaket:  
•Insideshytt: Mealtime 
• Utsideshytt/balkong: All inclusive

Karibienkryssning
MSC Seaside: Miami – Puerto Rico – Amerikanska  
Jungfruöarna – St. Maarten – Bahamas – Miami

8 dagar fr. 7.369:–
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Rolfs Flyg & Buss är Sveriges största gruppresearrangör med över 3 000 avgångar till mer än 
350 olika resmål. I våra gruppresor ingår reseledare, utflyktsprogram och väl utvalda hotell. 

Besök vår hemsida för mer detaljerad information om varje resa.

Hurtigruten

8 dagar 

fr.18 975:-

Norges storslagna natur med dramatiska berg, fridfulla fjordar 
och otaliga öar ger minnen för livet. Under vår resa tillbringar vi 
fem nätter ombord och gör en rad spännande utflykter. I resans 

pris ingår bland annat ett besök på Nordkapsklippan.

Ingår: Flyg Oslo–Kirkenes · 2 övernattningar i dubbelrum · 5 övernatt-
ningar på Hurtigruten i insides dubbelhytt kategori USPI · 7 frukostar · 7 
middagar · 6 luncher · utflykt Kirkenes · utflykt Nordkap · inträde till Hurtig-
rutemuseet · stadsrundtur Trondheim med Nidarosdomen · reseledare
Avgång: 30/8

Moskva

5 dagar 
fr.8 495:-

Spännande resa till Rysslands kontrastrika huvudstad Moskva, 
där nytt möter gammalt. Europas folkrikaste stad ligger vackert 
och strategiskt belägen vid Moskvafloden och har en historia 
som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Detta märks inte minst i 

stadens många magnifika byggnader, som exempelvis 
Vasilijkatedralen på Röda torget.

Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · ett frukostpaket 
· 2 luncher · 4 middagar · alla utflykter · reseledare
Avgångar: 2/9, 16/9, 3/5, 27/5

Kroatien

8 dagar 

fr.8 975:-

Dubrovnik är Kroatiens mest kända stad och belägen på 
landets sydspets. Med sin medeltida bebyggelse och ringmur 
vid det azurblå Medelhavet anses staden vara en av Kroatiens 
vackraste. Under resan besöker vi även bland annat Mostar, 

Trogir och Split.

Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 2 luncher 
· 7 middagar · alla utflykter · reseledare
Avgångar: 23/8, 30/8, 6/9, 7/10...

Bussresor från mellersta
och södra Sverige
Berlin 4d ..................................................................................2 775:-
16/8, 23/8, 30/8, 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 1/11, 8/11, 
15/11, 22/11, 29/11, 6/12, 13/12 
Budapest Bratislava 8d 24/8, 7/9, 21/9 ................... 6 675:-
Cesenatico 12d 12/9 .......................................................10 475:-
Cykel Bodensjön 9d 18/8 ...............................................9 475:-
Dresden Spreewald 5d 25/8, 27/8 ..............................4 675:-
Fyra huvudstäder 9d 27/8, 10/9, 24/9 ....................... fr.6 775:-
Gardasjön 10d 31/8, 7/9, 19/4, 3/5, 10/5 ........................ fr.7 975:-
I Luthers fotspår 6d 5/9 ..................................................5 495:-
Kroatien 10d 31/8, 7/9, 14/9, 21/9................................... fr.7 575:-
Kroatien rundresa 12d 5/9 12/9, 19/9 ........................ 9 995:-
Köpenhamn 3d 24/8, 5/10 ............................................. fr.2 675:-
Moseldalen 7d 2/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9, 6/10 ..................fr.6 675:-
Normandie 10d 31/8, 7/9, 14/9 ......................................10 775:-
Polen 4d 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 11/10, 8/11 ........................... 2 695:-
Polen rundresa 7d ........................................................ fr.5 975:-
24/8, 31/8, 7/9, 10/9, 14/9, 21/9, 28/9, 5/10
Prag 6d 4/9, 11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 16/10 ............................. fr.4 975:-
Rhendalen 7d 26/8, 8/9, 15/9, 23/9 ................................fr.4 975:-
Römö med Sylt 4d 20/9 ........................................................3 675:-
Saalbach 8d 13/8, 20/8, 3/9 ...............................................fr.5 475:-
Salzkammergut 8d 31/8 ..................................................6 975:-
Skottland 10d 24/8, 14/9 ..................................................10 975:-
Stockholm 3d 17/8, 7/9, 21/9, 5/10 .........................................fr.1 575:-
Toscana 10d 24/8, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9 ................... fr.7 975:-
Wien 7d 25/8, 1/9, 8/9 ......................................................... fr.5 975:-

Flyg från Göteborg, Stockholm,
Oslo & Köpenhamn

Argentina & Brasilien 13d....................................fr.24 995:-
16/10, 18/11, 1/12, 5/2, 19/2, 5/3
Australien & Nya Zeeland 29d 1/11, 28/2 ........... fr.59 995:-
Barcelona 5d ..................................................................... fr.5 575:-
3/9, 10/9, 17/9, 24/9, 1/10, 15/10, 22/10, 5/11, 12/11, 19/11, 3/12, 10/12
Cascais 8d ..................................................................................9 695:-
30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 31/3, 6/4, 14/4, 21/4, 28/4
Costa Rica 14d 3/11, 17/11, 1/12, 5/1, 9/2, 9/3 ................. fr. 28 675:-
Dubai & Abu Dhabi 10d 4/11, 27/11, 24/1, 15/2 ..............fr.13 975:-
Ecuador & Galápagos.................................................................fr.30 975:-
10/10, 25/10, 5/12, 9/1, 16/1, 23/1, 30/1, 6/2, 13/2, 20/2, 27/2, 6/3, 13/3, 20/3, 28/3
Fiji med Sydney 14d 21/1 .......................................fr. 39 995:-
Franska rivieran 8d 1/9, 6/10 ......................................fr. 9 995:-
Hongkong 8d 17/10, 10/4 ..............................................fr.10 995:-
Island rundresa 8d 26/8 ...........................................fr.23 995:-
Istanbul 5d 26/9, 11/11 ...................................................... fr.6 995:-
Japan 9d 26/9, 10/10, 24/10, 5/3, 19/3, 2/4, 9/4, 7/5 ...............fr.22 975:-
Kalabrien 8d 9/10 ...............................................................................fr.10 995:-
Kina 10d 4/9, 11/9, 9/10, 10/4, 16/4, 7/5, 14/5 ................. fr.16 995:-
Kuba 16d ............................................................................ fr.23 975:-
24/10, 30/10, 7/11, 14/11, 19/11, 27/11, 7/1, 15/1, 22/1, 29/1, 4/2, 
2/2, 14/2, 18/2, 26/2, 5/3, 12/3
Lissabon 5d 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 11/10, 18/10 ............... fr.7 495:-
Lloret de Mar 8d 29/8, 2/9, 5/9, 12/9, 16/9, 26/9, 3/10..........fr.6 895:-
London 5d 9/8, 6/9, 13/9, 20/9, 4/10, 17/10, 8/11, 6/12 ................fr.5 975:-
Makarska 8d 6/9, 14/9, 21/9 ...........................................fr.9 395:-
Nice 5d 28/8, 4/9, 11/9, 18/9, 2/10, 9/10 ...................................fr.6 475:-
Kryssning Asien 14d 7/1 .........................................fr.23 595:-
Madagaskar 13d 7/10, 9/4 .........................................fr.28 995:-
Madrid 5d 16/9, 23/9, 30/9, 14/10 ..................................... fr.5 995:-
Malaysia & Borneo 13d 9/10 ................................................. fr.22 975:-
Mallorca matresa 8d 22/9, 6/10 ................................fr.9 995:-
Mexiko 14d 3/11, 17/11, 1/12, 12/1, 9/2 .......................fr.22 495:-
Moskva 5d 2/9, 16/9 ..........................................................fr.8 475:-
New York 7d ...................................................................fr.14 995:-
22/8, 12/9, 13/9, 27/9, 3/10, 10/10, 17/10, 31/10, 7/11, 5/12, 28/12
New York & Washington 9d 6/9, 27/9, 25/10 .....fr.18 975:-
Paris 5d 31/8, 8/9, 14/9, 29/9, 6/10 ......................................fr.6 895:-
Peru 14d ............................................................................fr.25 375:-
9/11, 22/11, 3/12, 17/1, 24/1, 7/2, 15/2, 21/2, 7/3, 17/3, 4/4, 25/4
Piemonte 5d 5/9, 19/9, 16/10 ..........................................fr.6 895:-
Portugal vinresa 6d 23/9, 13/10 ..............................fr.10 995:-
Prag 4-5d 4/9, 11/9, 18/9, 21/9 ...........................................fr.4 995:-
Rom 5d 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9,7/10, 14/10, 21/10, 14/11 .........fr.6 995:-
Rom Venedig Florens 8d 4/9, 18/9, 2/10 ......... fr.10 975:-
Rovos Rail 12d 29/11, 11/2 ...............................................fr.37 995:-
Smaker av Italien 8d 5/9, 3/10, 10/10 ........................ fr.9 995:- 
Stora Nya Zeeland 22-23d 2/11, 30/11, 9/1 .......fr.39 995:-
Sydafrika 13-14d  ..............................................................fr.24 375:- 
4/10, 18/10, 25/10, 1/11, 4/11, 8/11, 11/11, 15/11, 22/11, 25/11, 29/11, 
16/1, 20/1, 23/1, 27/1, 30/1
Sydindien 12d 30/10, 25/11 ..............................................fr.16 775:-
Tossa de Mar 15d 3/9, 14/9 ................................................ fr.9 895:-
Tyskland & Frankrike mat & vin 6d  9/9, 7/10 .............fr.9 695:-
Vandring Amalfi 7d 4/9, 16/9, 2/10 .........................fr.10 995:-
Vandring Elba 8d 27/9, 5/10 ......................................... fr.9 995:-
Vandring Eoliska öarna 8d 10/10, 16/10 ...........fr.13 295:-
Vandring Kroatien 8d 18/10, 25/4, 16/5 ................... fr.7 975:-
Vandring Pilgrimsvägen 8d 4/9, 18/9, 2/10 .......fr.10 575:-
Vandring Val di Fiemme 8d 25/8, 2/9 .................. fr.7 995:-
Västra Kanada 12d 26/9 ...........................................fr.27 795:-
Västra USA 15d ............................................................ fr.24 475:-
31/8, 7/9, 14/9, 28/9, 5/10, 5/4, 17/4, 26/4, 20/5
Polen 6d 31/8, 14/9, 21/9 ...................................................................... fr.6 995:-

Wien

5 dagar 
fr.5 995:-

Följ med på en upplevelserik resa till Europas hjärta. Vi 
besöker Wien - romantikens, musikens, konstens och glädjens 
stad. En stad att uppleva med alla sinnen. Bland de många 

sevärdheterna finns det kejserliga slottet Hofburg, den gotiska 
Stefansdomen, Hundertwassers Kunsthaus Wien med sitt egen-

domliga utseende.

Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · en middag 
· utflykter enligt program · reseledare
Avgångar: 3/9, 10/9, 17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 15/4, 22/4, 29/4....

Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i 
dubbelrum · 7 frukostar · 7 middagar · 
alla utflykter · reseledare
Avgångar: 5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 
3/10, 10/10

Följ med på en resa till underbara Andalusien i södra Spanien. 
Vi gör en rundresa i landskapet och besöker historiska städer 
som Granada, Córdoba och Sevilla. Närheten mellan 
städerna gör att vi snabbt tar oss mellan sevärdheterna. Vi har 
gott om tid att uppleva den fascinerande andalusiska kulturen.

Andalusien

8 dagar
fr.9 995:-
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RES HIT
■ Flyg till 
Neapel med 
Lufthansa, via 
Frankfurt, ca 
2 300 kr. Däri-
från vidare med 
bil två timmar.

NÄR
■ April-okt.

KLIMAT-
PÅVERKAN
■ En flygresa 
tur och retur  
till Neapel  
släpper ut ca 
1,1 CO2e ton 
växthusgaser. 
Källa: Klimat-
kalkylatorn

FJORDLIV PÅ ITALIENSKA
FJORDAR ÄR något som 
vanligtvis är synonymt med 
länder som Norge, Nya Zeeland 
och Grönland. Men i Kampanien 
i sydvästra Italien, regionen som 
stoltserar med turistmagneter 
som Capri, Positano och 
Pompeji, finns faktiskt en fjord. 
Eller ja, nästan i alla fall. Fiordo 

di Furore är egentligen en vik 
som brutit sig in i en brant dal 
i den lilla staden Furore. Det är 
Schiatoströmmen som karvat sig 
in i dalen och skapat vad som i 
dag är en gömd fjordpärla längs 
Amalfikusten. 

Där Medelhavets vatten 
möter fastlandet inuti fjorden 

ligger en idyllisk, 25 meter 
bred strandremsa och en hop 
färgglada små fiskarhus. Över 
fjordens smala glipa går en 
bågbro 30 meter ovan vattnet 
där det varje sommar hålls en 
internationell dyktävling. Själva 
staden Furore ligger 300 meter 
upp i dalen och gick tidigare 

under namnet ”staden som 
inte existerar” då den inte syns 
från vattnet. Bästa tidpunkten 
att besöka stranden är tidig 
eftermiddag, det är nämligen 
då solen lyckas nå ner mellan 
bergsväggarna.  
 GABRIELLA KVARNLÖF

Fiordo di 
Furore är 

en gömd 
fjordpärla med 

strand längs 
Amalfikusten.

DRÖMPLATSEN ITALIEN

FOTO: GIACOMO SCANDROGLIO / IBL



Se alla verk på SvD.se/accent eller besök vårt showroom på Hedenius, Karlavägen 17 i Stockholm. Öppettider: mån-fre 12.00-18.00 lör 11.00-15.00

Köp på svd.se/accent

SvD accents konstgalleri 
I vår butik på nätet kan du köpa konst av intressanta, samtida konstnärer. Alla konstverk säljs i begränsad 
upplaga och är numrerade och signerade av konstnären.

Längtan till havet  
Litografi av PG Thelander, 59 x 75 cm. 
Pris 6 250 kr.

Bruna väninnor
Litografi ur portföljen ”Vid vägens slut” av Ernst Billgren,   
61 x 85,5 cm. Pris 6 500 kr

Green factors that affect the pulse 
Grafiskt blad ur portföljen ”Illusion or reality” av Yrjö 
Edelmann, 39 x 34 cm. Pris 2 100 kr.

Alienation  
Litografi av Patrik Andiné, 62 x 68 cm. Pris 3 250 kr.

Mor och Dotter  
Skulptur av Timo Solin, 43 cm hög inkl. sockel, 25 cm 
bred, 25 cm djup. Pris 9 500 kr.

Stadshuset  
Giclée av KG Nilson, 71 x 61 cm. Pris 3 500 kr.

1st Avenue 
Grafiskt blad ur portföljen ”Fasader” av Martin Wick-
ström, 47 x 46 cm. Pris 4 200 kr.

Runt om hus 
Serigrafi av Rolf Hanson, 76 x 106 cm. Pris 10 000 kr.

Besöket 
Litografi av Mikael Persbrandt, 43 x 60 cm. Pris 3 500 kr.



Rundresor och kryssningar med flyg och svensk reseledare.

Nepal-Bhutan 

En expedition till två mytomspunna riken som ligger inklämda vid 
Himalaya mellan Kina och Indien.

Vi njuter av den vackra naturen och utforskar ländernas 
hinduistiska och buddhistiska traditioner genom besök av 

enastående tempel, kloster, stupor och dzonger.
Vi åker ut på landsbygden och undersöker via skol- och hembesök 

hur lokalbefolkningen lever. Färden går även till nationalparken 
Chitwan där vi får vara med om en spännande safari.
16 dagar.  Avresor 2018: 6/11. 2019: 5/3, 5/11.   

Pris fr. 35 850:-

Colombias höjdpunkter

13 dagar. Avresa 2019: 15/2. Pris fr. 32 850:-

Filippinerna runt

17 dagar.  Avresa 14/11.  Pris fr. 35 850:-

Oman

9 dagar.  Avresa 2018: 23/11. 2019: 25/1.  
Pris fr. 19 850:-

Costa Rica

Vår svensktalande naturguide leder oss genom Tortuguero 
med sitt rika djurliv, Arenal med vulkaner och heta källor 

samt molnskogarna i Monteverde med kolibrier och andra 
unika fågelarter. En magnifik upplevelse av djur och natur.  

 12 dagar.  Avresa 24/11. Pris fr. 31 850:-

Sri Lanka

Inget annat land har samlat så mycket på så liten yta 
som Sri Lanka. Med korta transporter rör vi oss mellan 

elefanter, apor, leoparder, blåvalar och många andra djur. 
Vi ser Ceylons berömda teplantager, gummiträd, kanelträd, 

kokospalmer och juveler av alla sorter.
Färden fortsätter till de berömda klipptemplen och grottorna 

som sedan århundraden varit meditationsplats för de 
buddhistiska munkarna.

15 dagar. Avresor 2019: 31/1, 13/2. Pris fr. 25 850:-

Kuba runt

Kuba runt är den kompletta Kubaresan där vi rör oss över hela 
landet från Santiago i sydöst til Havanna och Pinar del Rio i väst.  
Vi besöker en tobaksbonde och en romfabrik samt musikklubbar 

där vi dras med i den kubanska dansglädjen. 
Guiden tar oss med till Fidel Castros barndomshem utanför 

Santiago och vi vandrar genom vackra kolonialkvarter i 
museistaden Trinidad där vi bor direkt vid stranden. 

Vi ger oss ut på en raggarrunda med amerikanska 40-talsbilar och 
besöker nobelpristagaren Hemingways favoritställen i Havanna. 
I Havanna bor vi på legendariska 5-stjärniga hotell Nacional där 

Frank Sinatra höll hov när det begav sig.  
All guidning sker på svenska av en erfaren Kubaexpert.

14 dagar. Avresor 2018: 6/11, 20/11. 2019: 13/2, 27/2.  
Pris fr. 33 850:-

Georgien

En resa där vi i lagom takt utforskar Georgien, vinets vagga.  
Vi rör oss över Kaukasus hisnande bergstoppar, de ljuvliga 

vindistrikten och den sköna huvudstaden Tbilisi.
En dag byter vi ut bussen mot jeepar och tar oss längre upp i 
Kaukasus vackra natur. Färden går vidare till den legendariska 
kurorten Borjomi med dess berömda mineralvatten samt den 

fascinerande grottstaden Varzia.
Framförallt njuter vi av den georgiska gästfriheten och de georgiska 

vinerna som snart kommer att erövra världen.

9 dagar. Avresor 2019: 10/5, 24/5, 28/6, 6/9, 13/9, 27/9, 
4/10. Pris fr. 15 850:-

Georgien vinresa

9 dagar.  Avresa 2019: 20/9.  Pris fr. 17 850:-

Transsibiriska järnvägen med 

Mongoliet och Peking/Shanghai

Vi startar med att utforska Moskva i ett par dagar. Tåget tar oss 
sedan genom Uralbergen, Sibirien och längs Bajkalsjöns strand 

fram till Mongoliet där vi tillbringar ett par dygn med nomaderna 
på en camp ute i vildmarken, en mycket exotisk upplevelse. 

Därefter fortsätter vi genom Gobiöknen till Peking och Kinesiska 
muren. Vi hinner också med Förbjudna staden, en hisnande 

akrobatshow, Pekinganka och en hel del annat. På vissa avresor 
ingår även 4 nätter i Shanghai med program. 

17-20 dagar. Avresor 2019: 14/4, 9/6, 14/7, 11/8, 1/9, 15/9, 
22/9. Pris fr. 29 850:-  Inkl. Shanghai fr. 33 850:-

Transsibiriska med Irkutsk, 

Bajkalsjön, Mongoliet och Kina

20 dagar. Avresor 2019: 19/4, 10/5, 14/6,  
19/7, 6/9, 4/10. Pris fr. 28 850:-

Turkmenistan-Uzbekistan- 

Tadzjikistan-Kazakstan-Kirgizistan

Kirgizistan med sin vackra natur och sina nomader; Uzbekistan 
med sina magnifika Sidenvägenstäder Khiva, Buchara och 

Samarkand; det gigantiska, oljerika och välmående Kazakstan; det 
mer muslimska Tadzjikistan samt det mytomspunna och slutna 

Turkmenistan. En spännande resa till fem ”stan”-länder med 
stora kontraster. En tre veckor lång fantastisk lektion i historia och 
samhällsliv genom en lite okänd del av Asien med underbar natur 

och storslagen arkitektur.
21 dagar. Avresor 2019: 10/4, 18/9. Pris fr. 42 850:-

St Petersburg weekend

4 dagar. Avresor 2018: 4/10. 2019: 10/5, 16/5, 11/7, 5/9,  
12/9, 26/9, 10/10.  Pris fr. 6 650:-

St Petersburg-Moskva

7 dagar.  Avresor 2018: 12/9, 26/9. 2019: 17/4, 15/5, 29/5, 
10/7, 11/9, 25/9.  Pris fr. 11 250:-

Kiev weekend

Flyg t/r, rundturer, måltider samt 4-stjärnigt hotell i absoluta 
centrum. Heldagsutfärder till Tjernobyl och Poltava mot tillägg.

4 dagar.  Avresa 6/9.  Pris fr. 6 450:-

Albanien-Makedonien-Bulgarien

En resa genom 3 tämligen okända länder där vi  väver samman 
historia och dagsaktuella skildringar. Vi åker en bit längs den gamla 

romerska härvägen Via Egnatia och studerar vad Alexander den 
Store hade för sig i sitt hemland Makedonien. 

Vi njuter av vacker natur och gör en båttur på Ohridsjön vid den my-
siga staden med samma namn. Resan avslutas i en av världens äldsta 
städer, Plovdiv, som utsetts till Europas kultur huvudstad år 2019. Vi 
besöker basarer och stannar till för vinprovning på vingårdar längs 
vägen. Vi gör paus vid små lokala restauranger och provar speciali-

teter från såväl Makedonien som Bulgarien och  Albanien. Vi rör oss i 
ett spännande område; i gränslandet mellan Europa och Orienten. 

 11 dagar. Avresor 2018: 6/10. 2019: 6/4, 4/5, 29/6, 21/9 och 
5/10. Pris fr. 18 850:-

Vinresa  

Albanien-Kosovo-Makedonien 

Vi provar vin i 3 nya spännande vinländer och avslutar med ett 
par nätter direkt vid Adriatiska havets strand. En resa för nyfikna 

livsnjutare. 
8 dagar. Avresor 2018: 26/9. 2019: 27/4, 14/9.  

Pris fr. 15 950:-

St Petersburg minivecka

Stadsrundtur, Eremitaget, Sommarpalatset,  
Katarinapalatset med Bärnstensrummet m.m.  

En komplett resa där helpension och alla utflykter ingår.  
Flyg med SAS t/r. Svensktalande guide.

5 dagar.  Avresor 2018: 3/9, 9/9, 17/9. 2019: 28/4, 12/5, 
20/5, 7/7, 11/8, 2/9, 8/9, 16/9, 30/9.

Kaukasus 

Rundresa i Armenien, Georgien och Azerbajdzjan. 
17 dagar. Avresa 2018: 7/9. 2019: 21/6, 6/9. Pris fr. 30 850:-

Kosovo-Montenegro- 

Kroatien-Bosnien

9 dagar.  Avresor 2019: 23/4, 21/9, 5/10.  Pris fr. 17 850:-

Slovenien med Kroatien/Italien

Resan börjar med ett par dagar i Kroatiens spännnade huvudstad 
Zagreb. Färden fortsätter sedan runt Slovenien där vi provar vin 

och olivolja, besöker de berömda grottorna i Postojna och vandrar 
runt i den underbara lilla staden Pirans äldre stadsdelar vid 

Adriatiska havet. Vi besöker sjön Bled och dess fort; kanske den 
vackraste platsen på Balkan. 

Guiden tar oss med till Lipica och en magnifik uppvisning med 
de berömda Lippizanerhästarna. Vi färdas genom den vackra 

Socadalen upp till Julianska alperna och Kranjska Gora innan vi 
rundar av i Sloveniens vackra och promenadvänliga huvudstad 

Ljubljana.
8 dagar.  Avresor 2019: 11/4, 8/5, 18/9, 3/10.   

Pris fr. 16 850:-

Moldavien och Transnistrien  

med vinfestival

5 dagar.  Avresa 2018: 5/10. 2019: 4/10.  Pris fr. 9 750:-

Moldavien med Transsylvanien  

och Transnistrien

12 dagar.  Avresor 2018: 15/9. 2019: 29/6, 14/9.  
Pris fr. 19 850:-

Armenien
Rundresa i det lilla bergslandet i Kaukasus som år 301 var det 

första land i Europa som blev kristet. Vi njuter av magnifik 
natur, besöker vingårdar, och provar konjak i den berömda 

Araratfabriken. Vi får gott om tid att utforska den vackra 
huvudstaden Jerevan, en av världens äldsta städer.

9 dagar.  Avresor 2019: 10/5, 13/9.  Pris fr. 15 850:-

Sidenvägen - Samarkand

9 dagar.  Avresa 2018: 4/10. 2019: 11/4 och 3/10.  
Pris fr. 17 850:-

Persiens pärlor

9 dagar. Avresor 2018: 12/10, 19/10, 2/11.  
2019: 12/4, 19/4, 11/10, 18/10, 25/10, 1/11.  

Pris fr. 18 850:-

Persien – en resa genom historien
Persiska rikets betydelse för utvecklingen av vår civilisation kan 
inte överskattas. Vår guide berättar Persiens spännande historia 

medan vi beundrar resultaten av persisk ingenjörskonst, arkitektur 
och vetenskap.

En unik Iranresa där vi växlar mellan ökenlandskap, snöklädda 
bergstoppar, grönskande dalar och  färgsprakande antika städer. 
Under färden lär du känna de flesta av Persiens provinser och får 

en djup insikt om detta mångfasetterade land.
Upplev den österländska mystiken, gästfriheten och inte minst det 

välsmakande köket !

16 dagar.  Avresor 2018: 9/10. 2019: 2/4, 8/10

Mattresa Azerbajdzjan

Guiden visar runt i det magnifika mattmuseet i Baku samt olika 
mattfabriker och handlare. Vi besöker mindre byar och städer och 

får bekanta oss med flera av Azerbajdzjans olika kulturer,  
traditioner och språk.

10 dagar.  Avresa: 25/10.  Pris fr. 21 850:-

Kryssning St Petersburg-Moskva

Resan börjar med ett par dagar i St Petersburg. Därefter reser vi genom 
sjöarna Onega och Ladoga samt längs floderna Neva, Svir och Volga. 

Vid våra stopp utmed floderna får vi se helt olika sidor av Ryssland. Vi 
stannar till i den vackra staden Uglich, en av Rysslands äldsta städer, och 

hantverksbyn Mandrogi. När vi besöker den lilla byn Goritsi känns det 
som om vi förflyttats till 1800-talets tsarvälde. Vi avslutar med ett par 

dagar i Moskva där vi bl.a. besöker det gigantiska Kremlområdet.
10 dagar. Avresor 2018: 18/9. 2019: 18/5, 28/5, 27/6, 7/7, 16/8, 

5/9 och 15/9. Pris fr. 14 350:-

Kryssning Moskva-Astrachan

En färd längs floden Volga, Rysslands själ och hjärta. Vårt äventyr 
startar i Moskva med bl.a. besök av Kreml och Livrustkammaren. 
Vi kryssar sedan längs hela Volga och besöker några av Rysslands 
äldsta städer som Uglich, Jaroslavl, Kostroma, Nizjnij Novgorod, 
Samara, Saratov, Volgograd och Tatarstans huvudstad Kazan. De 

vackra miljöerna längs den gamla handelsvägen skänker oss stort 
välbehag och vi får en behaglig resa fram till den ryska kaviarens 

huvudstad Astrachan vid Kaspiska havet.
14 dagar.  Avresor 2019: 8/9, 24/9.  Pris fr. 23 850:-

Kryssning till Norra ishavet

Följ med på en unik kryssning längs floden Lena genom 
inre Sibirien upp till Norra ishavet. Det är en mäktig 
upplevelse att glida fram genom den vidsträckta och 

orörda sibiriska vildmarken samtidigt som vi då och då 
gör strandhugg i små byar och städer som lever mer eller 

mindre opåverkade av det moderna Ryssland. Vår resa går 
vid en idealisk tidpunkt, när Sibirien är som vackrast och 

vädret som bäst.
15 dagar.  Avresor 2019: 3/7, 21/7.  Pris fr. 28 850:-
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