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BOHUSLÄN sid 8
Hej då, bagage!  Vi snörar 
på oss kängorna och testar 
viktlös njutvandring.

NÄR KONSTEN 
CHECKAR IN
Hotell eller galleri? Vi guidar till     
8 spektakulära konsthotell. Sid 14

” Madrid bjuder alltid på härligt 
nattliv, kultur och förstklassiga 
restauranger.” MAGNUS CARLSSON sid 4

ERIKSBERG sid 7
Glampinghelg bland kron-
vilt och visenter i Nordens 
största safaripark.

CORNWALL sid 22
Äntligen! Efter 650 år är 
1200-talsslottet Tintagels 
hängbro tillbaka.
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INNEHÅLL

SAKER VI LÄRT OSS AV DET HÄR NUMRET
Vandringshelger där någon annan tar hand om bagaget 
och lagar trerätters – det är en utveckling vi gillar.  
En annan minst lika trevlig utveckling är att hotellens 
konstsamlingar får ta allt mer plats. Jan Ekholm
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Följ SvD Resor på Facebook 
Var med och få tillgång till 
samtliga våra cityguider 
facebook.com/perfectguide

 SvD.se

1.
FRILUFTS-
LIV DELUXE 
sid 8

Vi gläds över 
utvecklingen 
att aktiva 
semes trar blir 
allt bekvämare. 
Cykeläventyr 
med elcykel 
fick oss att 
hoppa upp på 
sadeln. Och nu: 
vandringshelg 
utan att behöva 
dra rullväskan 
genom bökig 
natur. Ett 
smart väst-
kustkoncept 
där någon 
annan kör 
bagaget, lagar 
trerätters-
middagar 
och fixar 
lunchpaket. 
Och plötsligt 
är vi inbitna 
frilufts-
människor.

3. KONST HELLRE ÄN MASSAGE sid 14

Rummet, restaurangen… och konsten. Hotellens 
konstsamlingar börjar bli ett allt viktigare argument 
när vi ska välja boende. Därför är det många som 
undrar: på vilket hotell får man mest konst per 
kvadratmeter? Svaret: The Fife Arms i Skottland. 
Här har ett konstsamlarpar fyllt ett townhouse 
med 14 000 konstverk och andra unika objekt. 
Följaktligen är det nästan alltid fullbokat. Konsten  
är det nya spaet.

2. ÅRTUSENDETS FÖRSENING sid 22

Vi ska aldrig mer klaga på Stockholms gatukontor 
och deras slowmotion-tempo när något ska åtgärdas. 
I jämförelse med polarna i brittiska Cornwall jobbar 
de med blixtens hastighet. Där tog det 650 år och 
fyra månader innan någon hade tid att komma och 
fixa gångbron till slottet Tintagel. Resultatet har 
emellertid orsakat högljudda protester. Somliga är 
aldrig nöjda. 

FOTO: MÅNS JENSEN

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

Läs mer om våra paket & aktuella erbjudanden

VI KAN THAILAND – LÅT OSS SKRÄDDARSY DIN NÄSTA RESA!

Thailand  
ö-paket 
11 NÄTTER FR. 6100 kr 
Koa Tao, Koh Phangan & Koh Samui

Flygstolar  
jul & nyår 
Specialavgångar  
& bra priser

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



0775-888 088 www.myplanet.se

Sydafrika Nya Zeeland USA  Kanada         Australien

Resor till Australien sedan 1963

USAUSA

Vi tar dig till de unika platserna!
Australien

Australien är ett gigantiskt land fyllt av unika upplevelser du inte hittar någon annanstans i världen. För 
många är det också det ultimata drömresmålet som man önskar att få besöka i alla fall en gång i livet. Upplev 
den röda öknen där stjärnklara himlar och oändliga vyer väntar. Få se de unika djuren, testa de världsberömda 
vinerna och njut av sol, bad och avkoppling på en härlig ö-resort ute vid Stora Barriärrevet. På en resa till 
Australien kan du kombinera de upplevelser som passar just dig och tillfället allra bäst. Så låt våra specialister 
skräddarsy det ultimata äventyret. Ring oss på 0775-888 088 eller surfa in på myplanet.se och dröm dig bort.

Härlig resa till Australien för dig som vill kombinera 
storstadens aktiviteter med en avkopplande 
ö-vistelse och tropikernas spännande regnskog. 
I Sydney bor du centralt med närhet till alla 
sevärdheter som Operahuset och Sydney Harbour 
Bridge. Nästa stopp är vackra Whitsundays 
och ön Hamilton Island. Där väntar sol, bad och 
avkoppling på stranden samt en utfl ykt till berömda 
Whitehaven Beach som ligger i närheten. Resan 
avslutas i Cairns där du får uppleva regnskogen 
och snorkla på Barriärrevet.

Storstad, ö & regnskog
18 dagar från 33.300 kr

Inkl. fl yg, inrikesfl yg, 15 hotellnätter, tur till Blue Mountains, tur till 
Whitehaven Beach, tur till Barriärrevet samt full klimatkompensation.
Pris per person vid 2 vuxna. Kontakta oss för barnpris.

Vi skräddarsyr ditt drömäventyr till Australien!

Reseförslag

Se alla våra resor till Australien på www.myplanet.se

En resa för dig som vill se djur, natur, outback och 
korallrev. Starta i Sydney och upplev Operahuset 
och Bondi Beach. Därefter går äventyret söderut 
till Kangaroo Island. Här är det djuren och naturen 
som står i centrum under två dagar med en kunnig 
guide. Upplev Australiens röda öken och Uluru. 
Upplev en världsomtalad solnedgång som färgar 
öknen och den stora monoliten röd. Du reser sedan 
till Cairns för fem dagars sol och äventyr vid Stora 
Barriärrevet och vandra i den vackra regnskogen. 

Australiens bästa
21 dagar från 38.800 kr

Inkl. fl yg, inrikesfl yg, 14 hotellnätter, 2 utfl ykter, 2-dagars 
tur på Kangaroo Island, 3-dagars tur i Red Centre samt full 
klimatkompensation.
Pris per person vid 2 vuxna. Kontakta oss för barnpris.

Vi landar i South Australia där vi upplever djuren 
på Kangaroo Island, testar vin i Barossa Valley, 
upptäcker makalösa Flinders Ranges och Wilpena 
Pound. I Northern Territory äter vi middag under 
stjärnorna och njuter av solnedgången vid 
Uluru. I Sydney åker vi på stadsrundtur, gör en 
rundvandring på Sydney Opera House och besöker 
nationalparken Blue Mountains. Vi avslutar resan 
i tropiska Queensland där vi bor mitt på stranden, 
vi gör en dagsutfl ykt till Stora Barriärrevet och 
åker linbana högt över regnskogen.

Gruppresa med svensk färdledare
21 dagar från 79.900 kr

Inkl. fl yg, inrikesfl yg, 17 hotellnätter, 14 utfl ykter, alla transfers, 17 x 
frukost, 8 x lunch, 7 x middag, svensk färdledare samt visum och full 
klimatkompensation
Pris per person vid 2 vuxna. Kontakta oss för enkelrumspris.

KAMPANJ!

Boka senast 30/9 
och få inrikesfl yg 

på köpet
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LONDON | RESTAURANG 
HAWKSMOOR

11 Langley St, Covent Garden, 
thehawksmoor.com

■ I mysiga Seven Dials i London 
ligger denna något undan-
skymda lilla restaurangpärla. 
Fastigheten rymde tidigare ett 
bryggeri och industrikänslan 
från en svunnen tid dröjer sig 
fortfarande kvar, de exponerade 
tegelväggarna bidrar så klart. Hit 
går du om du vill äta en riktigt 
god köttbit. Med sitt läge i West 
End är det dessutom ett perfekt 
ställe att besöka i samband med 
ett teater- eller musikalbesök.

”ZUMAS ASIATISKA AVSMAKNINGSMENY ÄR MAGISK”

VEM
■ Magnus 
Carlsson är 
artist, aktuell 
med jubileums-
showen Från 
Barbados till 
Gamla stan.

Trendig takbar 
och magiska 

femtonrätters 
på asiatiska 

Zuma i Rom.

Svenskägda 
Bangkok by  

bike guidar till 
metropolens 

okända delar.

FOTO: RICKARD L ERIKSSON

Magnus Carlsson cyklar runt i Bangkok, njuter av Madrids 
mest vältrimmade park och dricker kaffe på Sunset boulevard.

RESEFAVORITER MAGNUS CARLSSON

LOS ANGELES | KAFÉ 
THE BUTCHER, 
THE BAKER, THE 
CAPUCCINOMAKER

8653 Sunset Blvd, West 
Hollywood, bbcmcafe.com

■ En solklar LA-favorit, jag går 
alltid hit och äter brunch när 
jag är i stan. De är kanske mest 
kända för sina handmålade 
cappuccinos, där en barista 
dekorerar skummet med 
allt från blommor till vackra 
landskap. Det är ett väldigt 
populärt ställe, så se till att boka 
bord någon dag innan, gärna 
utomhus under olivträden.

MADRID | PARK
EL RETIRO

Plaza de la Independencia 7, 
esmadrid.com

■ Mitt i pulserande Madrid 
– som alltid bjuder på härligt 
nattliv, kultur och förstklassiga 
restauranger – hittar man El 
Retiro, en vacker park i samma 
storlek som Central Park i New 
York. Åk på en båttur i den 
konstgjorda sjön, ät på någon 
av de mysiga restaurangerna 
eller lägg dig under ett träd och 
njut av den välmanikyrerade 
grönskan.

 BANGKOK | CYKELTUR
BANGKOK BY BIKE

bangkokbybike.com

■ Jag har varit väldigt mycket 
i Bangkok och tack vare 
svenska vänner som bor där 
har jag kanske fått uppleva 
ett annat Bangkok än många 
andra. Bangkok by bike är ett 
återkommande tips jag brukar 
ge till vänner. Stället ägs av en 
svensk kille som guidar grupper 
genom områden man normalt 
inte skulle besöka som turist. 
Cykelhyra, guidning och lunch 
ingår i priset.

"
Madrid bjuder 
alltid på härligt 

nattliv och 
förstklassiga 

krogar”

Hawksmoor  
är en pålitlig 
brittisk stek-
krog i Londons 
teater kvarter.

Av FRIDA LAGERBLAD

 ROM | RESTAURANG
ZUMA

Via della Fontanella di Borghese 
48, zumarestaurant.com

■ Första gången här hamnade 
jag av en slump på Zumas 
snygga och trendiga takbar. 
Efter det har det blivit åtskilliga 
besök på deras restaurang en 
våningen ner som bjuder på 
asiatisk fusion av högsta klass. 
Avsmakningsmenyn med 
femton rätter är magisk. Entrén 
är diskret så håll ögonen öppna 
efter Palazzo Fendi.



HÖJDPUNKTER I NORMANDIE

Normandie bjuder på en fantastisk bland-
ning av spännande historia och historier, 
legender, kulturskatter, livliga städer, char-
miga byar och underskön natur. Vi drar oss 
till minnes Jeanne d’Arc i Rouen, Vilhelm 
Erövraren i Bayeux, Claude Monet i Giverny 
och Dagen D vid Omaha Beach. Lokalt pro-
ducerad cider och calvados förgyller gom-
men och världsarvet Mont-Saint-Michel blir 
kronan på verket. 

HÖJDPUNKTER
✔ Idylliska Honfleur
✔ Pegasusbron och Omaha Beach
✔ Linneväven i Bayeux
✔ Giverny med Monets trädgård
✔ Beuvron-sur-Auge

8 dagar. Från 19.450 kr
Avresor 2020: 3/5, 14/6, 30/8. 

SÖDRA ENGLAND

Windsor Castle inleder en fullspäckad 
rundresa som tar oss via charmiga Bristol till 
historiska Bath, längs berömda Jurassic Coast 
mot Bournemouth och vidare till Poole, 
New Forest och Winchester. Vi provar ost i 
Cheddar och smakar en gindrink på Bombay 
Sapphire destillery, njuter av utsikten vid 
Durdle Door och dricker te vid Jane Austen 
House. 

HÖJDPUNKTER
✔ Windsor Castle
✔ Cheddarprovning
✔ Bath
✔ Jurassic Coast
✔ Jane Austen House

8 dagar. Från 22.590 kr
Avresor 2020: 21/5, 25/6, 23/7, 27/8. 

BASKIEN OCH RIOJA

Väkommen till norra Spanien. Det här är 
regionen med vackra byar, kända vindistrikt, 
enastående matkultur och flera världsarv. 
Vi startar i storstaden Bilbao med Gug-
genheimmuseet, reser vidare till eleganta 
San Sebastián, och franska Baskien. Resan 
avslutas med smakrika dagar i Riojavinernas 
huvudstad Logroño och med världsarven 
Suso och Yuso.

HÖJDPUNKTER
✔ Bilbao med Guggenheimmuseet
✔ Stadstur i San Sebastián
✔ Den baskiska maten
✔ Utflykt i franska Baskien
✔ Vingårdar i Rioja

8 dagar. Från 20.350 kr
Avresor: 1/10, 30/4, 14/5, 21/5, 10/9, 17/9, 
24/9. 

Allt detta ingår när du reser med Tema:  ✓ Flyg t/r  ✓ Handplockade hotell  ✓ Kunniga, svensktalande reseledare  ✓ Alla transporter  ✓ Utflykter   
✓ Utvalda måltider  ✓ Entréavgifter enligt program  ✓ Provsmakningar

temaresor.se | 0771-37 38 39

Våra reseledare gör skillnad 
Vissa platser är enkla att besöka, men att göra det tillsammans 
med en kunnig reseledare gör upplevelsen större. Andra 
destinationer är svårare att resa till, men en erfaren reseledare 
gör det svåra enkelt. Våra reseledare har mångårig erfarenhet 
och älskar sitt arbete. De är skillnaden mellan en vanlig resa 
och en resa som ger minnen för livet. 
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Snygg 100-åring
KONSTSKOLAN Bauhaus 
100-årsjubiluem har firats 
grundligt runt om i Tyskland i 
år. Men den verkliga godbiten 
har man sparat tills nu: dagens 
invigning av Bauhausmuseet i 
Dessau. Belägen 13 mil sydväst 
om Berlin är Dessau den stad 
som mest förknippas med 
Bauhaus.  Här finns de flesta 
Bauhausbyggnaderna och här 
låg även konstskolan under sju 
av sina 14 verksamma år. Det är 
med andra ord självklart att det 
nya museet öppnas här, i en stål- 
och glaskonstruktion skapad 
av spanska Addena architects 
och innehållande en unik 
samling design och fotografi 
som Bauhaus Dessau-stiftelsen 
samlat på sig genom åren. 
Museet rymmer även en ”öppen 
scen” där konstnärer, arkitekter 
och designers kommer att 
bjuda på allt från interaktiva 
installationer till dans och 
diskussion. bauhaus-dessau.de   

Dyrbara  
droppar
SUGEN PÅ något lite lyxigare än 
Twinings tepåsar? I så fall ska du 
bege dig till Londonhotellet The 
Rubens at the Palace där man 
just nu serverar vad som påstås 
vara världens mest exklusiva te. 
En kanna av deras Golden tips 
går på nätta 500 pund, men så 
har också bladen plockats av 
experter i Sri Lanka för att sedan 
torka på sammetsdukar, vilket 
gör att färgen på knopparna 
skiftar från silver till guld. Teet, 
vars smak beskrivs som ”extra-
ordinär, med mjuk textur och 
fruktiga toner”, serveras under 
hotellets afternoon tea och före-
gås av en ceremoni där tebladen 
plockas med guldpincett, vägs 
i guldvåg och bryggs med ett 
speciellt mineralvatten. Den per-
fekta drycken att sippa på medan 
du ser ut över hotellets granne, 
det brittiska kungahusets hov-
stall. rubenshotel.com  

Snart öppnar 
Dubaihotellet 
ME by Melia, 

ett av Zaha  
Hadids sista  

projekt.

STOCKHOLM hade onekligen 
haft en häftigare skyline om 
arkitektlegenden Zaha Hadid 
hunnit rita ett hotell, operahus 
eller museum åt oss innan hon 
dog 2016. Så blev det dock inte. 
Hennes arv lever i stället vidare 
på andra breddgrader, bland 
annat i Dubai där boutique-
hotellet ME by Melia inom kort 
öppnar i hennes redan uppmärk-
sammade skarpa The Opus. Det 
spektakulära bygget i Downtown 
Dubai är utformat som två torn 
som smälter samman till en kub 
och är ett av få projekt där Hadid 
personligen står bakom både 
exteriörer och interiörer. Räkna 
således med att hennes rena, 
böljande och ljusa former kommer 
att vara närvarande i varenda 

vrå av hotellet, inte minst i den 
fyra våningar höga atrium-
lobbyn. För den som vågar finns 
också en glasbro som går tvärs 
genom byggnadens ihåliga kärna. 

– Du förväntar dig alltid att bli 
överraskad av Zaha Hadid, men 
vad hon gjorde med The Opus är 
bortom alla förväntningar. Hela 
byggnaden förmedlar en upp-
finningsrikedom som förflyttar 
gränsen mellan fast och rörligt, 
ogenomskinligt och transparent, 
säger Gabriel Escarrer, vice vd 
på Melia Hotels.

Utöver ett par hundra rum 
och bostäder innehåller bygg-
naden kontor, nattklubb, tolv 
restauranger samt takbar. När-
liggande Burj Khalifa kommer 
att få tuff konkurrens. 

Böljande hotelldröm

RESENYHETER

29
flygbolag. Så 
många valde 
under 2018 
att inte följa 
Allmänna re-
klamations-
nämndens 
avgöranden 
vid tvister med 
passagerare. 
I topp med 
flest nekanden 
återfinns Ryan-
air, Turkish 
airlines och 
Norwegian.

   

040-600 00 00
Bussresor med anslutning från  99 orter!   Flyg från Arlanda.

eller boka på din resebyrå!
scandorama.se/vinter

        från 

3 495:-Sista- 
minuten-tips!

Alltid med guide!

 

Läs mer om allt som ingår på Scandorama.se

Priserna anges med avdragen boka-tidigt-rabatt.

Julhelg & Nyår

Nyårsresor: 
Estoril 8 d, 27/12 fr 11 495:-

Prag 5 d, 29/12 fr 8 495:-
Krakow 5 d, 29/12 fr 6 495:-
Läs mer om allt som ingår på 

scandorama.se/vinter

Njut av en jul där allt är ordnat, slå dig ner vid 
dukade bord och känn stämningen i jultid, eller 
fira ett sprakande nyår med nyårsmiddag och 
feststämning! 

Julhelgen i Estoril 
- Lissabons riviera 

8 d, 21/12 Arlanda: fr 10 495:-
Det milda och behagliga subtropiska 

atlantklimatet under vintern inbjuder till 
avkopplande dagar vid havet. Ett väl avvägt 
och noga sammansatt utflyktsprogram ingår 

vid sidan om jul- och juldagsmiddag!

Eller vill du fira jul & nyår bland kritvita stränder och vajande palmer?. Mexiko 17 d, 23/12, fr 27 985:- . Kuba 16 d, 23/12, fr 29 985:- . Indonesien 16 d, 19/12, fr 24 985:- . Vietnam 16 d, 20/12, fr 24 985:- 
Läs mer om allt som ingår och se dagsprogram på scandoramaselection.se

1000:-

Boka-
tidigt-rabatt

BOKA SENAST 26/9

UPPGE KOD: 

VINTER 

UPP 

TILL 

12/9 Sorrentohalvön m Capri & Rom 8 d. 
 flyg Arlanda + bussrundresa .....................fr 7 995:-
14/9 Amarone, Barolo & Chianti 9 d. buss fr 6 495:-
14/9 Bayern 7 d. bussrundresa .....................fr 3 995:-
14/9 Budapest 7 d. bussrundresa .................fr 3 495:-
14/9 Ischia 8 d. flyg Arlanda + bussrundresa ....fr 7 995:-
14/9 London 7 d. bussrundresa ....................fr 5 295:-
14/9 Luganosjön 7 d. bussrundresa ..............fr 4 495:-
14/9 Paris 7 d. bussrundresa .........................fr 4 595:-
14/9 Wien 7 d. bussrundresa ........................fr 4 495:-
21/9 Andalusien med Gibraltar 8 d. flyg  ..fr 8 995:-
21/9 Gardasjön med Venedig 8 d. flyg  ......fr 8 995:-
21/9 Italien Runt med Capri 14 d. buss ...fr 12 495:-
21/9 Normandie 7 d. bussrundresa ..............fr 6 295:-
21/9 Paris 7 d. bussrundresa .........................fr 6 295:-
26/9 Budapest, Wien, Bratislava & Prag 8 d. 
 flyg Arlanda + bussrundresa .....................fr 7 995:-
28/9 Amarone, Barolo & Chianti 9 d.buss  fr 6 995:-
28/9 Budapest 7 d. bussrundresa .................fr 5 395:-
28/9 Rom med Florens & Venedig 8 d. 
 flyg Arlanda + bussrundresa ...................fr 10 495:-
28/9 Toscana med Florens 9 d. bussrundresa fr 8 995:-
28/9 Slott & vin i Ungern 9 d. bussrundresa fr 6 495:-
29/9 Berlin 5 d. bussresa ..............................fr 3 695:-
29/9 Kroatien Runt med Dubrovnik 13 d. buss fr 9 995:-
29/9 Tyska vinvägar i Pfalz 6 d. bussresa ....fr 4 995:-
3/10 Sorrentohalvön m Capri & Rom 8 d. 
 flyg Arlanda + bussrundresa ...................fr 10 495:-
4/10 Budapest 5 d. 
 flyg Arlanda + bussrundresa .....................fr 7 495:-
4/10 Volgakryssning 8 d.flyg Arlanda  .......fr 21 980:-
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DU VET ATT det blir en över-
nattning utöver det vanliga när 
receptionspersonalen kör dig 
till ett ensamt glampingtält mitt 
ute i skogen och önskar god natt 
med några varningens ord om 
att inte gå för långt bort från 
tältet. 
     Glampingtrenden har fått 
rejält fäste i Sverige, men i fråga 
om omgivningar är det få som 
slår Eriksberg. På andra sidan 
canvastyget breder Nordens 
största safaripark ut sig med 
stäpper, klipplandskap och 
lövskogar där Blekinges big five 
härjar fritt. När parken stänger 
klockan 20 är det bara vi och 
djuren, och från tältets terrass 
spanar vi på glatt grymtande 
vildsvinsfamiljer, skygga davids-
hjortar och jättelika visenter. 
Lagom till att mörkret lagt sig 
över Färsksjön nedanför oss går 
vi in i tältet, tänder kaminen och 
somnar gott, trots prassel och 
märkliga ljud där utanför.  

Likt safarilodger på mer 
avlägsna breddgrader har Eriks-
berg insett vikten av angenäma 
faciliteter. I relaxavdelningen 
sjunker man gärna ner i en ut-
omhusjacuzzi med utsikt över 
”savannen”. På området finns 
också två restauranger, där 
Havsörnen är den prisade finkro-
gen med utmärkta, säsongsbeto-
nade femrättersmenyer.             

Tidigt på söndagsmorgonen 
åker vi på en guidad cykeltur 
genom området, ser havsörnar 
dyka och visenter försöka göm-
ma sig. Sällan har en Sydafrika-
resa känts mindre angelägen. 
eriksberg.se

Lyxsafari på svenska, finns det? Ja, på Eriksberg övernattar vi 
i glampingtält och äter en femrätters med utsikt över savannen.

Av JAN EKHOLMWEEKEND MED VISENTER

HELGTRIPPEN ERIKSBERG

Från glampingtältet på Eriksberg har man milsvid utsikt över det rika djurlivet.

Nässlorna 
blomma, Harry 
Martinsson, 59 kr

PACKNINGSTIPS FÖR EN HELG I ERIKSBERG:

Jeans, 
Jeanerica, 

2 000 kr

Kängor, 
Palladium, 

699 kr

RES HIT
■ Tåg till 
Karlshamn via 
Hässleholm. 
Vidare med 
taxi.

NÄR
■ Glampingen 
har öppet april-
okt, hotell och 
restaurang  
året runt.

Kikare, 
Swarovski, 
11 500 kr

Överskjorta, 
Isabel Marant 
Étoile, 4 500 kr
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Med sälta i skorna
Av LARS COLLIN Foto MÅNS JENSEN

Att ta sig fram längs Bohusläns kustband är 
ren meditation  – om någon annan tar bagaget. 
SvD Resor testar viktlös vandring på västkusten.

RESMÅLET BOHUSLÄN
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VAGNAR, vagnar – överallt dessa vagnar på hjul. 
Från färjeläget upp mot den vita träkyrkan mitt på 
Bohus-Malmön möter människor som drar sitt ba-
gage till fots i vagnar. Andra har smarta lådcyklar. 
Några har slängt resväskan på flakmoppen. Själva 
vandrar vi förbi lite mer lättviktigt – utan packning. 

Klippiga Bohus-Malmön ligger på Sotenäset, den 
yttersta västliga punkten av västkusten som kanske 
är mest känd för publikdragare som Smögen och 
Kungshamn. Men hela halvön är som klippt och 
skuren att upptäcka till fots. 

Det var också här som idén till Vandra utan 
packning föddes för fem år sedan. Glöm trasslande 
trangiakök, frystorkad pulvermat och trasiga tältdu-
kar. Att vandra utan packning är som att gå rakt in 
i en naturupplevelse och plocka russinen ur kakan: 
bagaget som väntar på nästa destination, övernatt-
ning i sköna pensionatsängar, trerätters på menyn 
och lunchpaket redo att packas ner i dagryggsäcken. 

Bohus-Malmön är en bra startpunkt. Mitt på ön 
tar göteborgarna Gunilla Jakobsson och Patrik Lars-
son emot. För 13 år sedan blev de pensionatspar när 
de tog över öns före detta skola.

– Vandringen är viktig för oss här på ön. När 
badgästerna lämnar för säsongen vill folk komma 

hit för naturen och lugnet. Det är annorlunda mot 
ställen som Marstrand och Fjällbacka, säger Gunilla 
Jakobsson. 

Solen skiner och vi har fått tips om en sagolik 
strand, där vattnet fortfarande är skönt sensommar-
varmt. Bakom pensionatet tar den drygt milslånga 
Kuststigen vid och strax syns stranden Pärlane, en 
naturligt formad sandbank med ett smaragdgrönt 
vatten som för tankarna till ett soldränkt Sardinien. 

Med sälta i skorna siktar vi söderut och vand-
rar längs ljunghedar, rosatonade granitklippor och 
in i ett lågt, senigt landskap av lätt lövskog. Turis-
men hittade hit först på 1940-talet och härnere på 
sydspetsen finns fortfarande flagor, monumentala 
minnen av tiden när Bohus-Malmön helt handlade 
om sten. I slutet av 1800-talet fanns här som mest 
uppemot 600 stenhuggare. Från Bohus-Malmön 
och hela Sotenäset exporterades sten ända till Ar-
gentina. Alla obetalda, misslyckade stenarbeten, så 
kallade Vargar, ligger kasserade vid Draget där de 
slängts och samlats till en väldig granitkyrkogård.

I dag är stenbrott på Bohus-Malmön istället för-
knippat med Stallbrottet, dit folk vallfärdar för att 
se teater och konserter. 

Vid färjeläget till fastlandet möter Kenny Svidén. 

Hem till Bengt 
är ett charmigt 
litet boende i 
byn Örn, belä-
get i en före 
detta lant- 
handel.

Rosa blank-
polerad 
bohus granit 
så långt ögat 
når. Här från 
de nordvästra 
delarna av 
mäktiga natur-
reservatet 
Ramsvik. 

RESMÅLET BOHUSLÄN

π
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Helga Fossum lyser 
upp morgonen från 

sitt och makens  
pensionat Kaprifol i 

Hunnebostand.

Färska skaldjur 
på bryggan 
utanför den lokala 
fiskaffären i 
Hunnebostrand.

RESMÅLET BOHUSLÄN
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Sjöglitter över 
sundet och 
bilfärjan mel-
lan fastlandet 
och Bohus-
Malmön. 

Skönaste 
platsen för 
söndagsfrukost 
i glasverandan 
hos Hem till 
Bengt i Örn. 

Charmiga 
sommarhus, 
smala grus-
vägar och röda 
fiskestugor i 
det låglänta 
landskapet 
nära södra 
spetsen 
av Bohus-
Malmön.

π

Det är han som har skapat Vandring utan packning, 
inspirerad av konceptet ”hut to hut” i Skottland. Allt 
började som ett EU-projekt med att utveckla vand-
ringsleder, turism och kulturarv runt Nordsjön. 

– Som projektledare för Bohuslän träffade jag 
folk från Skottland och fick idén. Allt fanns redan 
här ute, men ingen hade sytt ihop delarna Jag kall-
lar det för att njutvandra. När man vandrar släpper 
man snabbt vardagen och kommer på andra tankar. 
Det är väldigt kreativt, menar Kenny Svidén på väg 
i bilen.

Han kör den knappa milen bort till Hunnebo-
strand. Där huserar paret Helga och Lars Fossum. 
Hon från München, han från Norge. År 2000 köpte 
de pensionat Kaprifol. Helga berättar att hon har 
bott över hela världen, från Singapore till Kanada. 
Men att komma hit var som att äntligen hitta hem. 

– Jag som inte ens visste var Hunnebostrand låg. 
Havet var som en fisk som ropade till mig: ”Kom och 
bo här!” Hela huset tog emot mig. Så hade jag aldrig 
känt förut, berättar Helga Fossum och ler.  

Huvudgatan leder ner mot hamnen, förbi anrika 
Henrik Olssons fiskaffär och de gamla sjöbodarna. 
Hunnebostrand växte fram i och med sillfångsten på 
1500-talet. Längst ner vid vattnet har Bellas Gästis 
funnits i snart 40 år.

RESMÅLET BOHUSLÄN
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– Lokalen var från början ett gammalt sill-lager. 
Mina föräldrar öppnade här 1980. Jag skulle nog 
säga att vi har en av västkustens vackraste solned-
gångar, stoltserar krogägare Alexander Lundin som 
också har tagit över Hummerkrogen längre upp på 
Strandgatan. Där förbereder man som bäst hum-
merpremiären om ett par veckor. 

På tallriken anländer färsk helstekt rödtunga 
med rödbetor, kapris, smör och kokt potatis. Fis-
ken är så stor att tallriken inte räcker till. Utanför 
kajutafönstret glider plötsligt en båt in mot kajen. 
Några gäster hajar till inför den piratflaggade trä-
skutan med några levande getter i fören. I aktern sit-
ter kapten i gigantiskt grått skägg. Det viskas något 
om byns original. 

Morgonen därpå öser regnet ner. Pensionats-
värden Lars Fossum vill inte ha något pang i byg-
get, utan sträcker sig på tå för att tömma terrassens 
tältduk på vatten. Allt medan hustrun Helga håller 
humöret högt och kommer ut och hälsar frukost-

gästerna ”God morgon!” med en träsnidad solstråle 
i handen. 

På andra sidan Sotekanalen i naturreservatet 
Ramsvik börjar dagens vandring. Den går hand i 
hand med havsbandet. Nattens regn har gjort de re-
dan dansbanesläta granithällarna ännu halare och 
skor med rejält grepp är ett måste på väg ut mot 
Blåberget. Överallt syns blommande ljung, ett försik-
tigt första tecken på att hösten närmar sig. Det får ta 
sin tid, och ibland väntar lika mycket klättring som 
vandring. Belöningen är värd att vänta på. Helga har 
packat kappsäcken full med potatissallad, lax, fral-
lor – och som avslutning lite högoktanig finchoklad. 

Kvällens mål är byn Örn och Hem till Bengt. I 
en före detta lanthandel, med mängder av original-
detaljer bevarade från början av förra sekelskiftet, 
har Bengt Låstbom öppnat b&b. På plats i den in-
tima matsalen har den lokala bonden ställt till med 
festmiddag med familjen, för övrigt densamma som 
äger den lokala snackisen Kustcharken borta längs 

landsvägen. Allt medan en turistande barnfamilj 
redan är inne på desserten och ett yngre tyskt par 
granskar den sparsmakade men utvalda menyn. 

Bengt Låstbom drev tidigare designbyrå i Göte-
borg. I dag har han lämnat över interiöruppdragen 
för hotell och krogar till nästa generation i familjen 
– för att helt kunna göra exotiska motorcykel- och 
skidresor under vintern, medan han resten av året 
är världsvan värdshusvärd, kock och lokal skeppare. 

– Det här är både mitt hem och ett litet pensionat 
med fyra rum. Jag flyttade ut hit till mitt gamla som-
marhus för åtta år sedan. Idén att öppna Airbnb-
boende fick jag efter att ha kört runt med mc på Nya 
Zeeland och bott hemma hos folk. Eftersom jag har 
jobbat mycket med hotell var jag så trött på gränsen 
mellan receptionsdisk och gäst. Det här är något 
som kommer att växa. Till nästa år ska jag försöka 
få med fler grannar här i Örn. 

Tidig söndagsmorgon har det börjat blåsa upp. 
Inga andra båtar syns på sjön, men för Bengt som är 

RESMÅLET BOHUSLÄN

Nyfiket 
galopperande 

får på de stora 
hedarna vid 

Ramsviks-
landet.

Henrik Olssons 
i Hunnebo-
strand har  
varit leveran-
tör av havets 
läckerheter i 
över 50 år.

Den vita 1700-talskyrkan 
flyttades från metropolen 

Lysekil till Bohus-Malmön.

Överallt syns blommande 
ljung, ett försiktigt första 
tecken på att hösten är i 
antågande.

"
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Ett sista sen-
sommardopp 
i det salta 
vattnet vid 
stranden 
Pärlane 
på Bohus-
Malmön.

RES HIT
■ Bil till Bohus-
Malmön. 
Alternativt  
tåg till Smögen. 
Därifrån buss, 
båt eller 
vandring till 
Sotenäsets 
olika samhällen. 

NÄR
■ April-
oktober. 

en van båtsman finns inget dåligt väder. Nu dunkar 
båten mot lilla Hållö allra längst ut i havsbandet. 
Här kan man checka in på vandrarhemmet nästan 
året runt och meditativt möta naturen.

Den som kan sin Evert Taube vet att det var på 
de här karga klipporna som hans morbror var fyr-
vaktare – och att det var i de piskande vågorna som 
hans osannolikt sorgliga och omsjungna Briggen 
blue bird gick på grund.

Nya hamnar och bryggor kommer från nästa 
säsong att bli färska inslag i Vandra utan packning. 
Båttrafiken är ett sätt att både undvika bilen och 
upptäcka Bohuslän från havet. 

Tillbaka i Örnfjärden tar Bengt Låstbom av sig 
flytvästen, rättar till hästsvansen och förklarar:

– Det är skönt att åka båt. Och havet är en så stor 
del av naturupplevelsen. Det finns massor med nya 
vandringsleder som bara väntar på att nås sjövägen.  

BO
■ Hem till Bengt (Örn). 
Personligt b&b i gul trävilla med 
fyra rum i lilla byn Örn. Ägaren 
Bengt Låstbom är före detta 
inredningsdesigner som kryddat 
boendet med kul kuriosa, mycket 
kärlek och spännande samtal 
mellan borden. hemtillbengt.se

■ Pensionat Bohus-Malmön 
(Bohus-Malmön). Hotellrum 
och stugor mitt på charmiga 
Bohus-Malmön. Öns före detta 
skola är numera också en utmärkt 
utgångspunkt för en förlängd 
vandringsweekend. bohus-
malmon.se

■ Pensionat Kaprifol 
(Hunnebostrand). Helga och 
Lars Fossum har drivit pensionat i 
pittoreska Hunnebostrand i snart 
20 år. Vackra solnedgångar från 
frukost-terrassen. Öppet året runt 
i denna före detta lanthandel. 
kaprifol.com

20 km
BOHUSLÄN

Uddevalla

Lysekil

Bohus-Malmön

Hunnebostrand

Örn

Trollhättan

Skagerrak

RESMÅLET BOHUSLÄN
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GUIDEN KONSTHOTELL

1. Chilenska 
Puroviks glas-

bungalows  
hyllar olika 

konströrelser 
genom  

historien.

FOTO: JIM LOK

2. På Swatch 
Art Peace Hotel 

i Shanghai 
bor man bok-

stavligen mitt i 
kreativiteten. 
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GUIDEN KONSTHOTELL

Världens 8 främsta konsthotell
Av JAN EKHOLM

Gränsen mellan hotell och konstgalleri 
blir allt mer hårfin. SvD Resor listar 
åtta boenden för dig som vill övernatta 
mitt i konsten. 

1.
CHILE
PURO VIK 

Millahue Valley, purovik.com

■ Mitt i vinregionen Millahue 
Valley, två timmars bilresa från 
Santiago de Chile, öppnade 
nyligen vinmakaren och konst-
samlaren Alexander Vik sin 
sjätte boutiqueresort som en 
ursäkt för att handla lite mer 
konst. Puro Vik består av nitton 
perfekt kurerade glasbungalows 
som var och en hyllar olika 
konströrelser. Välj mellan fransk 
1700-talsdesign, Roy Lichtenstein 
och popkonst eller den sinnes-
utvidgande hologramvillan med 
verk av Dominique Mulhem. För 
en något mer dämpad vistelse 
rekommenderas Hiroshigevillan 
med japansk inredning och 
ovärderliga verk av bildkons t-
nären Utagawa Hiroshige som 
sällan syns utanför museer. I 
övrigt bjuder Puro Vik på hän-
förande vyer över vindalen, två 
utmärkta restau ranger med 
från-gård-till-bord-koncept  
samt vin-spa.

2.
KINA
SWATCH ART  
PEACE HOTEL

Shanghai,  
swatch-art-peace-hotel.com

■ Swatch Art Peace Hotel är 
något av ett modernt kinesiskt 
svar på New Yorks legendariska 
Chelsea Hotel – minus rock’n’roll- 
dekadens. Här finner man lång-
tidsboende konstnärers hem och 
ateljéer intill lyxiga sviter där 
vem som helst kan övernatta. 
Perfekt för den som vill komma 
nära husets kreativa livsstil och 
kika på utställningar med sam-
tids konst från hela världen. När 
byggnaden uppfördes i början av 
1900-talet kunde den stoltsera 
med Shanghais första takbar. 
Den är fortfarande i bruk, 
utnämns ofta till en av världens 
bästa och bjuder på förnämlig 
utsikt över Bund och skyskrape-
täta Pudong. Som namnet 
antyder är den schweiziska 
urtillverkaren delägare i hotellet 
och således finns hela fyra 
klockbutiker i gatu planet. Ett 
måste för klockbesatta.

3.
USA
PARK HYATT NEW YORK

153 West 57th St, New York,  
hyatt.com

■ Familjen Pritzker, ägare av 
Hyattkedjan, insåg tidigt värdet 
av exklusiv konst. 1998 köpte 
de en Gerhard Richter för 2,2 
miljoner dollar som efter att 
ha gjort succé på Park Hyatt 
Chicago såldes för 37 miljoner 
dollar. En pr-mässig fullträff på 
alla vis. 

Idag ger Hyatt ut egna 
konsttidningen ArtPHaire och 
på flaggskeppet Park Hyatt New 
York är konsten en integrerad 
del av Pritzker Price-vinnande 
Christian de Portzamparcs 
arkitektur. Konstsamlingen 
består av 350 verk, flera av dem 
specialgjorda för hotellet, med 
fokus på samtida amerikanska 
namn som Ellsworth Kelly, 
Sol LeWitt och Richard Serra. 
Den som tycker att Park Hyatts 
rumspriser är i häftigaste laget 
nöjer sig med att insupa konsten 
över en drink i loungen  
Living room.

π

4.
SVERIGE 
ARTHOTEL 
TORNEDALEN

Risudden, arthoteltornedalen.se

■ Vad vore hotellvärlden 
utan sina visionärer? Gunhild 
Stensmyr växte upp i den lilla 
byn Risudden i Tornedalen, 
flyttade sedermera till Skåne 
där hon tillbringade 40 år som 
konsthallschef innan hon 2009 
återvände hem med en till synes 
omöjlig dröm: att förvandla 
Risudden till internationell 
kulturdestination. Givetvis 
är hon på god väg att lyckas. 
Första steget blev att köpa ett 
antal trähus och förvandla 
dem till Arthotel Tornedalen. 
Hotellet, bestående av fyra 
sovrum, bibliotek och matsal, 
är renoverade med en osviklig 
känsla för stil där varenda detalj 
är handplockad för att ge en 
helhetsupplevelse av form och 
konst i naturlig miljö. Nu väntar 
nästa steg: bygget av Konsthall 
Tornedalen på andra sidan 
vägen. När det står klart lovar 
Gunhild en kulturinstitution i 
världsklass, förstås.
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GUIDEN KONSTHOTELL

7. Lucian 
Freuds porträtt 
av sin dotter är 

ett av otaliga 
konstverk på 

The Fife Arms.

5.
FRANKRIKE
CHÂTEAU LA COSTE 

Aix-en-Provence,  
chateau-la-coste.com

■ Vissa excentriska vingårdar 
spelar klassisk musik för sina 
druvor. På Château La Coste får 
man dem att trivas med hjälp av 
konst. Den stora, biodynamiska 
anläggningen är ett mellanting 
av konst- och vingård och 
utspridda på ägorna finns en 
samling jättelika installationer 
och skulpturer signerade 
bland andra Ai Weiwei, Paul 
Matisse och Tracy Emin. 
Vänner av arkitektur kan se 
fram emot Tadao Ando-ritade 
konsthallen Centre d’Art som 
tycks flyta i en pool, Renzo 
Pianos fotogalleri och Jean 
Novels futuristiska vinkällare 
i glas och stål. För två år sedan 
utvidgades verksamheten med 
ett efterlängtat hotell, Villa La 
Coste, vars 28 nedtonat eleganta 
och konstfyllda sviter blickar ut 
över dalen och Mont Ventoux.  

6.
GREKLAND
THE TSITOURAS 
COLLECTION

Santorini, tsitouras.com

■ Grekiske konstsamlaren 
Dimitris Tsitouras hade inga 
som helst planer på att bli 
hotelier. Enda anledningen till 
att han köpte ett par 1700-talshus 
på Santorini var att han 
behövde ett vackert hem för sin 
konstsamling. Men så träffade 
Tsitouras modeskaparen Gianni 
Versace som föreslog att han 
skulle förvandla egendomen 
till hotell – och därmed var The 
Tsitouras Collection fött. 34 år 
senare är hotellet fortfarande ett 
av Kykladernas mest smakfulla, 
Architectual Digest-värdigt 
inrett med hjälp av designgurun 
David Hicks och fyllt av ikoner, 
statyer och konst från den 
grekiska historien. Samlingen 
med artefakter från Santorini 
har vid det här laget vuxit sig så 
stor att Tsitouras just nu bygger 
ett särskilt museum för dem. 
Tills dess njuter vi av verken från 
katedralliknande sviten House 
of winds. 

7.
SKOTTLAND 
THE FIFE ARMS

Braemar, thefifearms.com

■ Skotska höglandets knappt 
årsgamla hotelltillskott The 
Fife Farms har beskrivits som 
visuell extravagans som snuddar 
det makabra. Och nog är det 
extravagant alltid. Ägarna Iwan 
och Manuela Wirth, tillika 
grundare av internationella 
konstgalleriet Hauser & Wirth, 
har fyllt ett 1800-talsresidens 
med 14 000 konstverk och unika 
objekt i ett anti-minimalistiskt 
stilkrig där det aldrig kan bli för 
många färger och mönster. Ja, 
det är en Picasso som hänger 
i loungen, en Lucian Freud i 
receptionen och en Brueghel i 
matsalen. Kinesiske Zhang Enli 
har målat det hallucinatoriska 
taket i Drawing room och i 
ett av sovrummen hänger 
Viktoria av Storbritanniens 
vattenfärgsmålning av ett 
hjorthuvud. Du tror kanske  
att du sett allt i hotellväg. Men  
vi lovar, The Fife Arms liknar 
inget annat.  

8.
RYSSLAND
THE OFFICIAL STATE 
HERMITAGE HOTEL

Sankt Petersburg,  
thehermitagehotel.ru/en/

■ Nej, det går inte att övernatta 
på Eremitaget i Sankt Peterburg. 
Men nästan. Sedan fem år till-
baka är konstmuseet delägare 
i femstjärniga Official State 
Hermitage Hotel, beläget i ett 
praktfullt 1800-talsresidens 
vid Pravda Ulitsa. Någon större 
mängd av konstsamlingen har 
tyvärr inte fått följa med, men 
likväl är hotellet en skickligt 
gjord förlängning av museet, 
inrett som en hyllning till Vinter-
palatset med stora mängder 
bladguld och marmorpelare, 
grandios lobby och personal 
iklädd uniformer skapade 
efter de dräkter som tsarernas 
serveringspersonal i Vinter-
palatsets bar. För den optimala 
tsarupplevelsen rekommenderas 
Eremitagetsviten, två barock-
inredda våningar med hand-
snidade italienska trämöbler. 
En shuttlebuss kör hotellgäster 
till museet och med vip-biljett i 
handen slipper du de beryktade 
köerna.

6. Tsitouras 
Collection 
bygger just nu 
ett museum för  
sina artefakter 
från Santorini.

5. Den stora 
konst- och 
vingården 

Château La 
Coste har 

nyligen utökats 
med ett hotell.

FOTO: SIMON SCHWYZER



Boka på www.qtravel.se eller 0470-34 97 10

Snösäker skidåkning med 300 soldagar. Guideservice och rabatter på liftkort, 
skiduthyrning, arrangemang mm.
PS: Du behöver inte packa ner solkräm, den bjuder vi på!

Om du gillar fantastisk skidåkning med 
mycket sol, i bra snöförhållanden och 
kunna njuta av en lunch på en solig 
terrass på 2.500 meters höjd  då ska 
du testa Andorra eller Baqueira i  
vinter.

Andorra har på några år blivit  
svenskarnas favorit. En formidabel 
succé med rekordmånga åter- 
kommande gäster.

Baqueira-Beret var förra vinterns  
nyhet och succé. Det ligger också i 
Pyrenéerna och är Spaniens största 
skidsystem.

Om du gillar Alperna 
kommer du att älska 

Pyrenéerna!

Andorra
Baqueira- 
  Beret
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AFFÄRSRESENÄREN

AFFÄRSNOTISER

Flygplatserna 
med flest  
förseningar
1.  Soekarno-Hatta,  

Jakarta (48,1%)
2.  Chhatrapati Shivaji,  

Mumbai (39,6%)
3.  Hong Kong International, 

Hongkong (36,8%)
4.  Incheon, Seoul (34,1%)
5.  Charles de Gaulle, Paris (33,9%)

Siffra inom parentes anger 
andelen försenade flygavgångar 
under 2018. Listan sammanställd 
av FlightStats och gäller inter-
nationella storflygplatser. 

11,5
miljoner. Så många gästnätter 
hade svenska hotell och andra 
kommersiella boenden under juni 
och juli, vilket är en ökning med 
sju procent jämfört med samma 
period i fjol. Ökningen beror i 
huvudsak på fler svenska gäster, 
enligt statistik från Visita.

NEJ, FLYGRESOR var inte alltid 
bättre förr. I synnerhet inte 
under den period på 1960- och 
1970-talet som allmänt kallas 
”flygkapningarnas gyllene era”. 
Under rekordåret 1969 kapades 
hela 86 passagerarplan, att jäm-
föra med de 20 plan som kapats 
under hela 2010-talet.

Merparten av kapningarna 
skedde i USA, där åtskilliga ame-
rikaner var så angelägna om att 
visa sitt stöd till Fidel Castro att 
de inte tvekade inför att ta över 
ett plan med vapenhot. Det gick 
så långt att frasen ”ta mig till 
Kuba” blev ett skämt som Monty 
Python gjorde en sketch om.

– Kaparna trodde att de skulle 
välkomnas som hjältar när de 
landade på Kuba. De var naiva 
optimister, säkra på att just de-
ras berättelse skulle röra Castros 
hjärta, säger Brendan I Koerner 
som häromåret gav ut boken 

Love and terror in the golden age 
of hijacking. 

Riktigt så var det dock inte, 
och när Castro började ta betalt 
för att släppa de amerikanska 
planen tröttnade myndigheter-
na. En idé som ingående disku-
terades var att bygga en kopia av 
Havannas flygplats på Floridas 
sydspets för att lura kaparna. 
1973 hade dock merparten av 
USA:s flygplatser installerat 
metalldetektorer, varvid kap-
ningarna blev färre. I stället fick 
fenomenet fäste i andra delar av 
världen, så även i Sverige när tre 
högerextrema kroater kapade ett 
SAS-plan på väg till Stockholm 
1972 och hotade att spränga det.   

Så kanske ska vi inte 
klaga över dagens ständiga 
säkerhetskontroller. År 2015  
och 2017 inträffade inte en  
enda flygkapning, vilket är  
första gången sedan 1964.   

”Ta mig till Kuba!”

Under flyg-
kapningarnas 
gyllene era ka-
pades upp till 

86 passagerar-
plan om året.

Knepiga koder
BOARDINGKORTET är mer än 
bara ett stolsnummer, det är 
snarare en djungel av mer eller 
mindre begripliga koder. Nu har 
Virgin Airlines dessutom fyllt 
på djungeln med en ny kod som 
identifierar särskilt flygrädda 
passagerare. Initiativet är en del 
av flygbolagets Nervous flyer-
program och gör det lättare 
för kabinpersonalen att ge 
lite extra stöd där det behövs. 
Koden, som i själva verket är en 
hjärtformad symbol med två 
händer, har all den omtanke som 
boardingkortens värsta kod inte 
har: SSSS. Ser du detta ormljud 
på boardingkortet och reser 
till USA betyder det att TSA är 
misstänksamma och vill göra en 
särskild säkerhetskontroll med 
dig vid ankomst. Detta är, kort 
sagt, inte din turdag. Tur har du 
däremot om du ser ett A. Det 
innebär att du har en stol som 
väntar på dig i förstaklass.

Bland 
boarding-

kortets koder 
vill du inte se 

SSSS. Men 
gärna A. 

Hur många resdagar har du  
per år?�
– 80-90 dagar. Oftast till Hong-
kong, Taichung och New York.
Hur reser du?
– Med flyg, men önskar att jag 
kunde ta tåget.
Bästa bonusprogrammet?
– Eftersom jag utgår från Stock-
holm måste det bli Eurobonus.
Vad gör du med bonuspoängen?
– Med landställe på Gotland och 
bil på Visby flygplats har jag en 
perfekta avsättningen för poäng.
Bästa flygplatsloungen?
– Den i Istanbul är helt galen! 
Bortsett från att det är omöjligt 
att höra någonting under kupol- 
kakafonin, måste man bara gilla 
deras oändliga serveringsstationer 
och generella överflöd.
Vad gör du under resan?
– Läser och jobbar. Sen måste jag 
erkänna att jag är en mästare på 
att somna blixtsnabbt. Så jag tar 
gärna igen förlorad sömn.
Bästa affärshotellet?
– Sheraton i Hongkong, för 

deras takbar med vidunderlig 
utsikt och en bra  vinbar där det 
går utmärkt att sitta och jobba. 
Eller eklektiska Petit Ermitage 
i LA, som är hemtrevligt på ett 
Kalifornien-chict vis.
Bästa affärsmiddagen?
– Taco Maria i Costa Mesa, 
traditionell mexikansk mat  
med edge och Michelinstjärna. 
Hur håller du dig i form  
under resor?
– 40 minuter om dagen i hotellets 
gym. Det är lättare i USA där 
man kan lura sig själv att vara 
morgonpigg.
Hur botar du jetlag?
– Jag låtsas inte om den.

Loungen i 
Istanbul är galen”

MINA RESVANOR STEFAN YTTERBORN

"

Stefan Ytterborn är 
grundare och ceo på 

Cake, fick nyligen 
Innovationspriset 

på NK Galan.
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HÖSTVANDRINGAR

TÄLLBERG
TÄLLBERG RUNT

■ I hjärtat av Dalarna väntar 
charmiga Tällberg, med Siljan 
som naturskön kuliss. Den sju 
kilometer långa rundan Tällberg 
runt leder sina vandrare genom 
ett landskap som för många 
innebär själva sinnebilden av 
svensk natur. Längs strand, ge-
nom skog och förbi knuttimrade 
hus – till toppen av Digerberget.

GLUMSLÖV
SKÅNELEDEN

■ Mellan byn Glumslöv och fis-
keläget Borstahusen i nordvästra 
Skåne löper en av Skåneledens 
mest omtyckta etapper. Land-
skapet består av böljande kullar 
och vacker utsikt över Öresunds 
kustlinje. Det är tätt mellan forn-
lämningarna, här finns bland an-
nat den jättehög där bondehöv-
dingen Glum sägs ligga för sin 
eviga vila. Det var även han som 
gav den skånska byn sitt namn.

PÅ MED RYGGSÄCKEN
Ut och njut av den svenska naturen. Här är fem snygga vandringsleder 
att ta sig an i höst – som dessutom börjar redan vid tågstationen.

BJÖRKLIDEN
LÅKTATJÅKKA

■ Från den lilla tågstationen 
Låktatjåkka, mellan Kiruna och 
Narvik, öppnar fjällvärlden upp 
sig redan från tågperrongen med 
björkskog, hedmark, videsnår 
och högfjäll. Uppe på fjällsta-
tionen väntar Sveriges högst 
belägna restaurang med sin 
berömda låktavåffla. Därifrån 
ligger Björklidens tågstation nio 
kilometer österut.

TROLLHÄTTAN
SLUSSRUNDAN

■ Genom Trollhättefallens 
dramatiska natur och genom 
Göta älvs stränder sträcker 
Slussrundan ut sig med sina 
drygt sju kilometer. Förbi 
slussarna finns det gott om 
stigar att välja mellan, men en 
avstickare till utsiktspunkten 
Kopparklinten som vetter ut 
över Trollhättan och Hunneberg 
rekommenderas varmt. 

STORLIEN
BLOMSTERSTIGEN

■ En legendarisk led som 
bjuder på lättare vandring 
upp på Skurudalshöjden och 
kalfjället. Väl uppe belönas du 
av vidunderlig utsikt över både 

Sverige och Norge, inte konstigt 
att stigen i slutet av 1800-talet 
ordinerades som hälsokur av 
doktor Ernst Westerlund. Den 
som vill ta sig an en längre 
tur kan fortsätta mot Sylarna, 
Blåhammaren och Helags.

Det har aldrig 
varit enklare 
att ge sig ut  
och njuta av 
den svenska 
naturen.

FOTO: ELINA NOMAD / ALAMY

ANANTARA THE PALM, DUBAI
Spara upp till 45% på

inklusive halvpension och transfer

Boka senast måndag 16 september 2019. Alla priser inkluderar flyg t/r med Emirates från Stockholm-Arlanda. Anslutningsflyg från andra flygplatser är möjligt mot tillägg, kontakta oss för mer information. Prisexempel är beräknat med avresa på utvalda 
datum med 2 vuxna eller 2 vuxna och 2 barn i ett rum - och är aktuella per 2019-09-05. Gäller nya bokningar och i mån av tillgänglighet. Våra ordinarie resevillkor gäller. Vi har öppet vardagar 9-17 - men du kan alltid boka din resa online på vår hemsida.

På 5-stjärniga Anantara the Palm kan ni uppleva en bit av Asien i spektakulära 
Dubai. Spara upp till 45% på boendet, med gratis transfer till resortet och 
gratis uppgradering till halvpension - på 5 av resortets restauranger.
Rummen ligger längsmed resortets pool-laguner.

Inklusive Emirates flyg från Arlanda och biljetter till LEGOLAND® Dubai.

emiratesholidays.com | 08-445 12 79

 Frånpris per person Frånpris per person 

Res exempelvis  2 vuxna och 2 barn 2 vuxna

7 nätter med avresa 11 dec. 2019  9 775 kr 13 240 kr

7 nätter med avresa 13 maj 2020 8 510 kr 11 495 kr



  

 

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

 

Ett nytt fartyg fullt med roliga, spännande och avkopplande aktiviteter. 
Ombord finns GoKart, Laser Tag, ett stort härligt SPA och vattenland för både stora och 

små. Nitton olika restauranger med  inspirerande menyer från hela världen.  

 

 
Premiär för   

Norwegian Encore

Karibien 
8 dagar 

fr. 9.715:–
Karibien 

från Miami 
och

New York

Just nu bjuder vi på Free at Sea! 
Välj två av följande:  

Premium dryckespaket - specialrestaurangpaket - rabatt på utflykter  
Läs mer på www.cruisemarket.se. Boka senast - 30 okt 2019.

Prisex. gäller 15/12 2019 per person i delad insideshytt inkl.  
helpension, skatter och avgifter. Begränsat antal platser.  
Med reservation för ändringar. Pris hämtat 4/9 2019. 

Boka på svd.se/accent a

•  Kurser  •  Resor  •   Konst  •  Kultur  •  Mat- & vinupplevelser

Arrangemanget är speciellt framtaget för SvD accent. 
Det äger rum söndagen den 5 september kl 17.00 – 
21.00 och kostar 1 475 kr per person.

ª ALLT DETTA INGÅR: Välkomstdrink • Skaldjursskola • Skaldjursfrossa 
med bland annat: Färska och rökta räkor, havskräftor, amerikansk 
hummer, ostron, kungskrabba, diverse såser och bröd • Vin till middagen 
enligt vinlista

Säsongens  
skaldjursafton
Välkommen till en kväll på mysiga 
Melanders på Dalagatan i Stockholm 
där vi får njuta av säsongens skaldjur.
Vi serveras en välkomstdrink och lyssnar till Nils 
Molinder som lär ut det mesta om havets läckerheter, 
såsom hur skaldjuren bäst förvaras, när den bästa 
säsongen infaller, hur man öppnar ett ostron och 
mycket mer.

Svenska Kulturresor AB, Malmö
Tel 040-10 35 70   www.kulturresor.se   info@kulturresor.se

NYÅRSFIRANDE I WIEN
2019/2020

Reguljärflyg/buss: 28/12 2019 - 02/01 2020

Bokning öppen!
 Wienerfilharmonikernas Nyårskonsert i Gyllene Salen 

på Musikverein.

        Årets dirigent – Andris Nelsons
Kejsarbalen - ”Le Grand Bal” på slottet Hofburg.

Läderlappen på Staatsoper och My Fair Lady på Volksoper.

Spanska Ridskolan – Grinzing – Wienerwald – Mayerling.

Stadsrundtur med buss! Besök på Schönbrunns slott.
Svenskspråkig lokalguide! 

Svensk och tyskspråkig färdledning!

VERDI FESTIVALEN i PARMA
Busseto-Parma-Modena-Sabbioneta- Mantova-Cremona

Reguljärflyg/buss: 26/9-1/10 2019

”I Verdis fotspår” – en Musik och Kulturresa
i unika miljöer fylld av spännande operahistoria

3 Verdi operor
 26/9 ”I Due Foscari” på Teatro Regio di Parma

27/9 ”AIDA” på Teatro Verdi in Busseto
29/9 ”Nabucco” på Teatro Regio di Parma

Gastronomisk utflykt! Kultursightsseeing!

Fascineras av svindlande natur, njut av god mat och dryck och ge dig ut på 
spännande safari på jakt efter exotiska djur. I 15 år har vi arrangerat skräddar-
sydda resor och rundresor med guide till Sydafrika. Låt en av våra erfarna rese-

specialister planera din nästa drömresa. Det blir en resa du aldrig glömmer! 

Upplev Sydafrika, landet som har allt! 

Sydafrikaresor | Störst i Skandinavien | 042 - 44 99 800 | 08 - 52 52 75 00 | www.sydafrikaresor.se

08-562 65 000

www.indcen.se

MALDIVERNA
SEYCHELLERNA

SRI LANKA
INDIEN m.fl .

Flyg & skräddarsytt!
info@indcen.se

Slottets goda julbord

MORD med julbord!

Julbord med mordpjäs,
gottebord med kaff e, 
logi och frukost. 29/11,

30/11, 6/12, 7/12, 14/12: 
från 1745 kr/person

https://sundbyholms-slott.se/weekendpaket/

Slottets stora och goda 
julbord, gottebord, 

logi och frukost: 
från 1495 kr/person

016 - 42 84 00      info@sundbyholms-slott.se

Julklappstips: Slottets presentkort!

Bli medlem i SvD accent  svd.se/accent

BÄSTA FILMERNA
1 Besök SvD.se/film
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Bussresor  
från mellersta och södra Sverige

Utvalda resor
Berlin 4d 19/9, 3/10, 10/10, 10/10, 17/10 .......... fr.2 995:- 
Bremen 4d 24/10, 31/10, 15/10, 22/10, 29/10 .. fr.3 575:- 
Budapest 8d 20/9, 17/4, 15/5, 28/8, 18/9, 2/10 fr.6 795:- 
Gardasjön 10d 23/10, 17/4, 1/5, 15/5 ............. fr.7 995:- 
Hamburg 3d 25/10, 17/4, 15/5, 11/9, 16/10 ..............fr.2 695:- 
Holland 6d 18/4, 21/4, 21/4, 21/4, 21/4, 22/4, 22/4 ...fr.6 375:- 
Island och Grönland 22d 8/8 ...............................fr.33 575:- 
Italien vinresa 9d 14/9, 5/10, 9/5, 12/9 ...................fr.9 775:- 
Italienska rivieran 11d 26/9...................................fr.8 995:- 
Rhendalen 7d 5/10, 9/5 .................................. fr.5 675:- 
Österrike & Alsace 9d 25/5, 7/9 ................. fr.9 975:- 
 
Gdansk 4d 3/12, 10/12, 17/12 ......................................fr.3 195:- 
Flensburg 3d 27/11, 2/12, 4/12, 9/12, 11/12 .............fr.2 275:- 
Hamburg 3d 29/11, 2/12, 6/12, 9/12, 13/12 ..............fr.2 875:- 
Kraków med Wroclaw 6d 28/11, 3/12, 10/12 ...fr.4 175:- 
Lübeck 3d 25/11, 27/11, 29/11, 1/12 ...........................fr.2 595:- 
Prag Dresden 5d 30/11, 8/12, 11/12 ........................fr.4 475:-   

Flygresor 
från Göteborg, Stockholm, Oslo & Köpenhamn

Utvalda resor
Argentina & Chile 13d 2/11, 15/11, 8/2, 7/3 ........fr.22 975:- 
Australien 16d 27/10, 9/2 ............................. fr.37 475:- 
Budapest 5d 11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10 ......... fr.6 725:- 
Oceanien 29d 7/11, 20/2 .............................. fr.63 475:- 
Costa Blanca 8d 26/9, 3/10 .......................................... fr.8 795:- 
Costa Rica 14d 16/11, 4/1, 1/2 ...................... fr.28 975:- 
Costa de la Luz 8d 30/9, 8/10...................... fr.12 725:- 
Costa del Sol 15d 21/12, 14/3 ..................... fr.12 975:- 
Dubai 8d 25/10, 12/11, 19/11, 15/1, 21/1, 4/2 .............fr.13 675:- 
Dubai & Abu Dhabi 10d 8/11, 23/1, 16/2, ..........fr.14 995:- 
Ecuador & Galápagos 13d 26/10, 6/11, 20/11 .......fr.32 375:- 
Hongkong 8d 30/10, 1/4, 22/4 ....................................fr.11 575:- 
Indien 10d 28/10, 4/11, 11/11, 20/1, 10/2 ...................fr.11 975:- 
Kenya 11d 16/10, 20/2 ..................................................fr.26 995:- 
Kina Rundresa 10d 8/10, 22/10, 14/4, 5/5 .............fr.16 675:- 
London 5d 19/9, 3/10, 17/10, 5/12, 12/12, 13/2 ......... fr.6 195:- 
Malaysia Borneo 13d 9/10, 19/3 .............. fr.23 175:- 
Mauritius 10d 13/11, 4/5 .............................. fr.17 995:- 
Mallorca 22d 13/9, 18/9, 27/9, 2/10 .............. fr.18 425:- 
Namibia 13d 19/11, 18/2, 10/3 ...................................fr.26 195:- 
New York 7d 18/9, 19/9, 26/9, 9/10, 23/10, 30/10 ......fr.15 600:- 
New York &Washington 9d 17/10, 14/5 ...........fr.19 775:- 
Rom Ischia Neapel 8d 17/9, 8/4, 6/5 ....................fr.11 775:- 
Rom Sorrento Capri 8d 15/9, 29/9, 3/10 .............fr.11 975:- 
Sri Lanka 13d 20/11, 1/2 ................................ fr.20 575:- 
Sri Lanka 15d 30/10, 23/1, 13/2..................... fr.24 475:- 
Senegal 12d 21/1, 10/3 ................................................fr.17 445:- 
Seychellerna 10d 5/11, 3/3, 17/3 ................ fr.18 875:- 
Stora Australien 25d 23/10, 15/1, 12/2 ..... fr.55 475:- 
Stora Japan 13d 19/3, 26/3, 8/4 ................... fr.37 775:- 
Stora Sydamerika 22d 3/11, 18/11, 29/1, 3/3 ......fr.43 995:- 
Stora Vietnam 16d 14/11, 6/2, 23/2, 5/3 ... fr.21 975:- 
Sardinien 8d 25/9, 10/5 ...............................................fr.11 175:- 
Stora Sydamerika 22d 3/11, 18/11, 29/1, 3/3 ......fr.43 995:- 
Spanska vinvägar 6d 19/9, 5/10 ............................... fr.8 875:- 
Sydafrika 13d 6/10, 20/10, 27/10, 3/11, 10/11 ..........fr.25 975:- 
Toscana 8d 24/9, 2/10, 17/4, 3/5, 16/5, 30/5 ............ fr.9 675:- 
Uganda 12d 12d 8/3 .................................... fr.38 995:- 
Vietnam 12d 27/10, 24/11, 25/1, 8/2, 22/2 ... fr.15 975:- 
Västra USA 15d 13/9, 27/9, 4/10, 18/10 ....... fr.29 125:-

Nyårsresor
Nyår i Dubai 7d 29/12 .................................. fr.18 975:- 
Nyår på Island 5d 29/12 .............................. fr.13 100:- 
Nyårskryssning i Karibien 14d 29/12 ... fr.22 475:- 
Nyår i Nice 5d 30/12 ........................................ fr.8 975:- 
Nyår i Paris 5d 29/12 ....................................... fr.8 975:- 
Nyår i Riga 4d 30/12 ......................................... fr.6 475:- 
Italien jul & nyår 12d 22/12 ...................... fr.16 975:-

Rolfs Flyg & Buss är Sveriges största gruppresearrangör med över 3 000 avgångar till mer än 400 olika resmål. I våra gruppresor ingår reseledare, 
utflyktsprogram och väl utvalda hotell. Besök vår hemsida för mer detaljerad information om varje resa.

Malaysia Borneo

13 dagar

fr  22 975:-

Ingår:  Flyg t/r inklusive flygplansmåltider · inrikesflyg · 10 övernattningar i dubbelrum · 
10 frukostar · 7 luncher · 6 middagar · engelsktalande lokalguider · utflykter och inträden 
enligt program · reseledare

Följ med oss och upptäck fantastiska Sydostasien. Vi besöker den mångkulturella staden 
Kuala Lumpur där Petronas Twin Towers har blivit stadens självklara landmärke. I Borneos 
djungel övernattar vi i långhus hos ibanfolket. I Bako nationalpark letar vi efter näsapor och 
upplever den vackra naturen. Resan avslutas med två dagar i Singapore.

Avresedatum: 9/10, 19/3

Schema
Dag 1. Hemorten – Malaysia
Dag 2. Ankomst Kuala Lumpur
Dag 3. Kuala Lumpur
Dag 4. Kuala Lumpur – Borneo
Dag 5. Utflykt Matang Wildlife Centre och  
               båtfärd på Santubong-floden
Dag 6. Utflykt Bako nationalpark
Dag 7. Kuching – Semenggoh –  
               Lemanakfloden och ibanfolket
Dag 8. Lemanak – Batang Ai
Dag 9. Batang Ai
Dag 10. Batang Ai – Kuching
Dag 11. Kuching – Singapore
Dag 12. Singapore – Hemresa
Dag 13. Hemkomst

14 dagar

fr  22 475:-

Julmarknader

Ingår: Flyg t/r · inrikesflyg · 10 övernattningar i dubbelrum · 10 frukostar · 2 luncher · utflyk-
ter enligt program · reseledare

Vår rundresa inleds i Argentinas livliga huvudstad Buenos Aires, belägen vid floden Rio de 
la Plata. Vi fortsätter sedan till Iguaçufallen, ett av världens mäktigaste vattenfall som ligger i 
gränslandet mellan Argentina, Brasilien och Paraguay. Vi avrundar vår resa i Rio de Janeiro 
där vi besöker sevärdheter som Sockertoppen, Copacabana och Kristusstatyn på berget 
Corcovado.

Avresedatum:  2/10, 19/11, 21/1, 4/2, 25/2, 3/3, 17/3

Argentina Brasilien

Schema
Dag 1. Hemorten – Buenos Aires
Dag 2. Ankomst Buenos Aires
Dag 3. Uflykt Pampas med Fiesta Gaucha
Dag 4. Buenos Aires
Dag 5. Buenos Aires – Foz do Iguaçu
Dag 6. Utflykt Iguaçufallen från Brasilien
Dag 7. Utflykt Iguazúfallen från Argentina
Dag 8. Foz do Iguaçu – Rio de Janeiro
Dag 9. Halvdagutflykt Corcovado med  
               Kristusstatyn
Dag 10. Stadsrundtur Rio de Janeiro
Dag 11. Rio de Janeiro med sol och bad
Dag 12. Rio de Janeiro – Hemresa
Dag 13. Hemkomst

13 dagar

fr  24 975:-
13 dagar

fr  24 975:-

Njut av ett nyår i Karibien ombord 
kryssningsfartyget M/S Serenade of the 
Seas. Vi spenderar tolv dagar ombord och 
angör under vår seglats många vackra 
öar i Karibien, bland annat Puerto Rico, St 
Lucia och Barbados.

Nyår i Karibien

Ingår: Flyg t/r · 1 övernattningar med 
frukost · kryssning med helpension · 
hamnskatter · dricks på kryssningen 
· dricks till chaufförer · utflykter enligt 
program · luncher och middagar enligt 
program · reseledare

Avresedatum:  29/12
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RES HIT
■ Direktflyg 
eller tåg, via 
Köpenhamn 
och Hamburg, 
till London. 
Vidare med 
tåg till Bodwin 
parkway, 
därifrån en  
kort bilresa  
till Tintagel. 

NÄR
■ Året runt.

KLIMAT-
PÅVERKAN
■ En flygresa 
tur och retur 
till London 
släpper ut ca 
0,5 CO2e ton 
växthusgaser. 
Källa: Klimat-
kalkylatorn

EFTERLÄNGTAD BRO
ATT FÖRSÖKA göra en historisk  
och avlägsen plats mer användar-
vänlig och estetiskt tilltalande 
blir sällan lyckat. Men vid 
ruinerna till slottet Tintagel 
vid Cornwalls vindpinade kust 
har ansträngningarna att göra 
utflyktsmålet mer lättillgängligt 
blivit en attraktion i sig.

Här har man återskapat en 65 
meter lång hängbro över ravinen 
som binder ihop resterna av det 

tudelade slottet. Det kostsamma 
broprojektet invigdes i början 
av augusti och är en svindel-
framkallande moder nisering 
av den bro som ursprungligen 
fanns här för 650 år sedan. Det 
efterlängtade initiativet gör att 
besökare nu slipper krångla sig 
uppför smala och branta trapp-
steg, i stället blir promenaden en 
vacker inledning på besöket. 

Så varför trängs då tusentals 

turister här för att se resterna 
av ett slott, uppfört av Richard 
av Cornwall år 1233? Jo, enligt 
legenden är detta platsen 
där Kung Arthur, en halvt 
mytologisk figur vars faktiska 
existens historikerna tvistar 
om, föddes runt år 500. Vem vet, 
kanske lurar trollkarlen Merlins 
ande fortfarande i skuggorna. 
 OSKAR HAMMARKRANTZ

Slottet 
Tintagels 

nyinvigda 
hängbro 

har blivit 
en omtalad 
attraktion.

DRÖMPLATSEN CORNWALL

FOTO: ENGLISH HERITAGE

Engelska kanalen

100 km

WALES

FRANKRIKE

ENGLAND

Cornwall



Seychellerna består av 115 öar, omgivna av turkosfärgat, kris-
tallklart vatten som sällan understiger 27 gr. Stränderna anses 
vara världens vackraste, men här finns också en unik natur. 
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Vi inleder med 4 dagars naturkryssning ombord på vårt bekväma fartyg 
Pegasus med plats för 36 passagerare. Vi lägger ankare vid tropiska öar 
med palmskog där det finns gott om jättesköldpaddor. Vår guide tar med 
oss på strövtåg och snorkelturer för att spana efter Seychellernas ende-
miska fåglar och fiskar. Räkna med härliga bad på öde stränder och sol-
nedgångar som blir minnen för livet. Vi bor även några nätter på ön Pras-
lin där vi besöker världsarvet Vallée de Mai med sin kända kärleksnöt.
Avresa med svensktalande guide:
28 oktober 2019 (10 dagar). Pris: 39 950 kr
Erbjudande: Fri uppgradering till bästa hyttkategori + dryckespaket. 
Gäller t o m 10 september. 
Avresa med engelsktalande guide:
Fredag varje vecka. Välj kryssning med fartyg eller segelbåt.

Reseafton Seychellerna
Lottie Knutson berättar och visar bilder. 
9 september kl 18.00
Scandic Sjöfartshotellet Stockholm 
Fritt inträde men föranmälan krävs:
info@thabelatravel.com, 08-544-000 08

Seychellerna
naturkryssning

Erbjudande:
Uppgradering till 
bästa hyttkategori

På SvD accent hittar du upplevelser som är speciellt framtagna för Svenska Dagbladet • Kurser • Resor • Konst • Kultur • Mat- & vinupplevelser

På SvD accent kan du köpa konst av intressanta, samtida konstnärer. Samtliga konstverk säljs  
i begränsad upplaga och är numrerade och signerade av konstnären. 

Svenska Dagbladets konstgalleri

Gossip av Mikael Persbrandt, Litografi ur portföljen  
”Vi ser på dig” Mått: 43 x 60 cm. Pris: 3 500 kr.

Ristorante av Madeleine Pyk, Litografi Mått: 60 x 42 cm.  
Pris: 3 250 kr.

Slussen av KG Nilson, Grafiskt blad ur portföljen ”Stockholmsminnen” 
Mått: 71 x 61 cm. Pris: 3 500 kr.

ª ALLA VERK FINNS ATT SE i vårt showroom hos Hedenius på Karlavägen 17 i Stockholm. 
Boka gärna tid för visning. Telefon: 08-667 80 14. E-post: henning@hedenius.se

Köp på svd.se/accent a
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Australien och
Nya Zeeland

Beställ vår 
katalog!

Kryssning Australien och Nya Zeeland
Avresa 5 nov 2019, 30 jan 2020.
Kryssning runt Nya Zeelands vackra kust kombinerat med rundre-
sa i Australien. Härliga dagar på Stora Barriärrevet och på Tasma-
nien. För dig om vill resa bekvämt och inte byta hotell varje natt.

Australien och Nya Zeeland
Avresa 9 nov 2019, 1 feb 2020.
Sydney med operahuset. Vi seglar katamaran till Barriärrevet och 
vandrar i tropiska regnskogen. Vid den röda klippan Ayers Rock mö-
ter vi aboriginerna. Nya Zeelands bergslandskap glömmer vi aldrig. 

Australiens höjdpunkter
Avresa 17 nov 2019, 14 jan 2020.
Besök alla platserna du drömt om! Gott om tid i Sydney. På Kang-
aroo Island ser vi kängurur och koalor. Härliga bad på Stora Barri-
ärrevet. Möte med aboriginerna och besök i regnskogen.

Nya Zeeland med Söderhavet
Avresa 16 jan 2020.
Upplev glaciärer, magnifika berg och gejsrar samt maoriernas kul-
tur. Nya Zeelands unika djurliv samt båttur på fjordarna. Vackra 
vingårdar. Avsluta på Fiji. Välj med eller utan Söderhavet. 

Reseafton Oceanien
Bildvisningar om resorna i annonsen.
Göteborg 10 sep kl 18 på Scandic Crown.
Malmö 17 sep kl 18 på Kockum Fritid.
Fritt inträde men föranmälan krävs:
info@thabelatravel.com, 08-544-000 08
Hjärtligt välkommen!


