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Ju fler som åker, desto billigare blir det.
2 FÖR 280
3 FÖR 380 Gäller torsdag – söndag.
4 FÖR 480 

HÄRLIGT SPA
TILL HAVS

NYA HETA  
KRYSSNINGSRUTTER

LYXKRYSSA  
TILL GALAPAGOS

FINE DINING  
PÅ ÖSTERSJÖN

TIPS! TÄNK PÅ DET HÄR  
INNAN DU BOKAR RESAN
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I den ljumma brisen glider fartyget förbi en liten paradisö med vita stränder. 
I det turkosa havet ser vi plötsligt delfiner! Det är ett stort stim. De hoppar 
och leker i fartygets svallvågor medan de följer fartyget f lera minuter innan 
de försvinner igen. En magisk upplevelse.

Kryssa och se världen utan stress. Vår första kryssning var i senare 
delen av 90-talet. Den gav mersmak och sedan dess har vi gjort mer än trettiotalet 
kryssningar utanför Norden. Vi har kryssat i Medelhavet, bland Västindiens öar, 
längs Sydamerikas kust till Rio och Buenos Aires. Vi har sett Brasiliens djungel 
på nära håll från superlyxiga 
SilverWind under kryssning på 
Amazonfloden.  
Vi har upplevt tidlös segel-
romantik ombord på Star 
Clippers fullriggare i Asien och 
har testat de största, nyaste och 
lyxigaste kryssningsfartygen 
under mer än 15 år. Har du inte 
redan upplevt en kryssning vill 
vi försöka reda ut begreppen 
och locka dig till att pröva en. 
Så följ med på vår resa ....

ANN-MARIE OCH  
LARS LINDMARK

Njut av  
flytande lyxhotell
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Kryssning

KRYSSNING

Rio Negro, en bifl od till den mäktiga Amazonfl oden, fl yter sakta igenom djungelns 
djupaste delar. Här i denna avlägsna och spännande miljö tuffar M/Y Tucano fram; 
fl od båten med endast nio hytter som tar dig till Amazonas hjärta och sannolikt 
ditt livs äventyr. I djungeln råder naturens eget lugn och 
trots att den är hemvist för många djur som kapybarer, 
jätteuttrar, jaguarer och ett stort antal fågelarter, ser vi 
faktiskt inte mycket av dem. De håller sig gärna på tryggt 
avstånd från människor. Varje dag gör vi strandhugg och 
våra erfarna guider visar oss djungeln på nära håll. Ibland 
stannar vi till i någon av de byar vi passerar och gör ett 
uppskattat besök. 
16 resdagar. Pris inklusive dagar i Rio, 45.900 kr. 

Expedition 
Amazonas

En kryssning till Amazonas hjärta!

Ett riktigt 
läckert äventyr!

Endast 9 hytter

Engelsktalande 
guider

� 020-52 22 22   
www.jambotours.se



Jönsson och fisk.

Relive the era of the great sailin
g ships!

Tall ship cruises that 
dreams are made of 

STAR CLIPPERS

CARIBBEAN    CENTRAL AMERICA    CUBA    MEDITERRANEAN    OCEAN CROSSINGS    PANAMA CANAL

www.starclippers.com

 Contact your Travel Professional to order 

our new brochure or Star Clippers Monaco 

info.monaco@starclippers.com  

Tel. (377) 97-97 84 00, fax (377) 97-97 84 01

STAR CLIPPERS

Star Clippers proudly carries on the tradition of the tall ships with three magnificent clippers, 

combining all the modern comforts of today with the grace and elegance of a bygone era. Enjoy 

breathtaking surroundings in an intimate atmosphere with only 170 to 227 passengers.

 
Join us on your own modern sea faring adventure. Embark on the Star Flyer, the Star Clipper or the 

Royal Clipper for cruises in the Caribbean, Central America or the Mediterranean  as well as for At-

lantic Crossings and sailings through the Panama Canal. Discover our new exciting itineraries from 

the vibrant island of Cuba.

NEW 

BROCHURE

AVAILABLE!



NYA KRYSSNINGAR RUNT  

KANARIEÖARNA
N

är vintermörkret sänker 
sig, känns det lockande 
att f ly söderut och kryssa 
i varmare vatten. I vinter 

finns möjlighet att uppleva flera av de 
kanariska öarna på en och samma resa. 
Det italienska rederiet MSC Cruises har 
populära Gran Canaria som utgångs-
punkt för två nya veckokryssningar. 
Tillsammans med researrangören 
Apollo erbjuder MSC Cruises dessa 
inbjudande kombinationer med flyg till 
Las Palmas från Stockholm, Göteborg 
eller Malmö.

Kanarieöarna har alltid lockat 
svenskar och nu öppnar sig möjligheten 
att ge sig ut på havet med utgångspunkt 
från Gran Canaria. Under samma 
kryssning når man bekvämt tre till fyra 
andra öar och upplever det bästa av allt. 
På den ena av veckokryssningarna går 
fartyget till San Sebastian på den gröna 
ön La Gomera. 

EFTER EN DAG TILL HAVS besöks 
Funchal på Madeira. Resan fortsätter 
sedan till den vackra ön La Palma och 
pulserande Santa Cruz på Teneriffa 
innan fartyget återvänder till Gran 
Canaria. 

Den andra av kryssningsnyheterna 
går mot Marockos kust och ankrar vid 
legendariska Casablanca med möjlighet 
till en utflykt till Marrakech. 

Nästa strandhugg blir badorten 

Agadir innan resan åter styr västerut 
mot Teneriffa och vulkanön Lanzarote. 

MSC Cruises har en av kryssningsin-
dustrins mest moderna flottor. Fartyget 
MSC Armonia är ett av rederiets mindre 

fartyg och tar cirka 2 000 gäster. Dessa 
tas om hand av en besättning på 700 
personer. Här finns många aktiviteter 
för både barn och vuxna. Förutom stora 
poolområden, barnpooler och flera 
jacuzzis finns minigolf och tennisbana. 

Det går att jogga på däck eller träna i 
fartygets gym. Dessutom finns ett fint 
spa och en skönhetssalong. Varje kväll 
visas en ny underhållande show. 

MÅLTIDERNA ÄR ÖVERDÅDIGA, men 
för den som ändå blir sugen på något 
mellan måltidssittningarna, finns 
alltid något att äta ombord. Det finns 
två restauranger att välja mellan, en 
elegantare á la carte restaurang och 
en bufférestaurang med  rätter från 
hela världen. Maten ingår alltid, men 
drycker tillkommer. 
Det finns emellertid dryckespaket 
för såväl vuxna som barn för att göra  
kryssningen all inclusive. 

Kryssningarna från Kanarieöarna 
startar den 9 november och pågår ända 
fram till mitten av mars. Resorna kan 
kombineras med en vecka på Gran 
Canaria med Apollo, för de som vill 
semestra lite längre.

LARS LINDMARK

Härliga pooler, god 
mat, spa och golf på 
däck. Utbudet på MSC 
gör ingen besvken.
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KRYSSNING 
FRÅN GRAN CANARIA.

Boka på apollo.se, 0771-37 37 37 eller hos din resebyrå.

KRYSSNING 
Nyhet!

Pris per person vid bokning av minst 2 personer i insideshytt med helpension samt flyg med avresa 14/12 (Gran Canaria–Marocko) 
och 18/1 (Gran Canaria–Madeira)  från Arlanda. Begränsat antal platser.

Följ med Apollo på MSC Armonia och upptäck Kanarieöarna på ett nytt sätt – från havet. 

Vi tar oss från den ena vackra ön till den andra samtidigt som du njuter av bekvämligheten 

ombord. Du får dessutom möjlighet att se Marocko eller Madeira och allt kan du 

kombinera med en vecka på Gran Canaria.

Kryssning Gran Canaria – Marocko, 
1v fr 6 898:-
Gran Canaria – Casablanca – Marrakech – 
Agadir – Lanzarote – Teneriffa – Gran Canaria

Kryssning Gran Canaria – Madeira, 
1v fr 7 298:-
Gran Canaria – San Sebastian – Madeira – 
Santa Cruz de la Palma – Teneriffa – Gran Canaria
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I
 dag finns så många otroligt fina 
kryssningsfartyg att det är svårt 
att säga vilka som är bäst. Det 
beror ju också på vad man själv 

föredrar. Men här är några av våra egna 
favoriter:

På SeaDream Yacht Club’s två fartyg 
känner man sig som en vip-gäst på 
en privat yacht. Fartygen tar bara 110 
gäster. Från det man kommer om-
bord ingår allt, utom spa och mycket 
exklusiva årgångsviner. Fartygens 
mindre format gör att de kan gå till 
små och exklusivare hamnar. Man kan 
äta alla måltider utomhus på däck om 
man vill. Uppskattat är Caviar Splash 
som innebär att det serveras rikligt 
med kaviar och champagne på någon 
paradisstrand. Sedan väntar grillar och 
en överdådig buffé står uppdukad i 
skuggan intill. 

EN ANNAN FAVORIT är Azamaras Club 
Cruises, som kan ta cirka 700 gäster, 
har utsökta restauranger och härliga 
hytter med balkonger. Här är det också 
all inclusive och enastående service och 
man har möjlighet att äta utomhus. 
Numera ingår också någon utflykt och 
nyligen kunde vi uppleva vinprovning i 
Lucca och Florens där det också ingick 
ett festligt kvällsar-
rangemang. 

Vi har kryssat längs 
Amazonfloden med 
lyxiga Silverseas far-
tyg. Ibland var f loden 
så smal att det nästan 
kändes overkligt. Att 
få uppleva djungel-
områden på nära håll 
men ändå ha tillgång 
till fartygets kom-
fort, AC och gour-
metrestauranger är 
underbart. Intressanta 
föreläsningar om varje ny plats gjorde 
resan än mer perfekt. 

FARTYGEN OVAN PASSAR bäst för par 
som reser utan barn. Om man reser 
med barn i olika åldrar eller är f lera 
generationer är en av våra favoriter 
RCCLs Oasis of the Sea. Fartyget är 
världens största tillsammans med syster-
fartyget Allure of the Seas. De är som 

en flytande städer där det finns fem-
tontalet restauranger och en liten park 
mitt i fartyget med uteserveringar och 
barer. Det finns massor av spännande 
aktiviteter för både barn och vuxna i 
alla åldrar.  Tillsammans äter man mid-
dag och ser sedan showen i Aquateater. 
Att sitta där och se kvällens show under 

stjärnorna i den varma västindiska 
natten är magiskt tycker alla. Om man 
dessutom bokar en av fartygens stora 
redarhytter kan ett sällskap festa där 
mycket ståndsmässigt. Passar naturligt-
vis också för bröllopspar som vill eller 
kan unna sig något extra. 

ITALIENSKA REDERIET MSC satsar 
mycket på barnfamiljer och har för-
månliga barnpaket. På några av MSCs 
fartyg finns MSC Yacht Club. Det är 
en exklusiv del höst upp i fartyget dit 
övriga passagerare inte har tillträde. 
Det är som ett eget litet boutique-hotell 
ombord. Man har egna restauranger 
och poolområde och Yacht Clubs 
eleganta sviter har 24 timmars butler-
service. Butlern hjälper också till vid 
in- och utcheckning. Man blir verkligen 
bortskämd.

ANN-MARIE OCH LARS LINDMARK

Under senare år har kryssning-
arna ökat lavinartat. Förra året 
kryssade över 22 miljoner. 
l      När flera generationer ska resa 

tillsammans passar stora fartyg. 
Det finns mycket att göra och 
aktiviteter för alla åldrar på de 
stora fartygen.

l       De mindre fartygen väljer man 
för mer intima kryssningar för 
par, bröllopsresa eller om man 
vill leva riktigt lyxigt. 

l      Man kan välja bland över 350 
fartyg som kryssar på haven 
runt och ännu fler längs värl-
dens floder. Men det är viktigt 
att välja rätt fartyg. 

l      De många stora fartygen har 
bra priser vilket gör att också 
den med liten budget kan välja 
en kryssning. Det gäller bara att 
inte shoppa loss eller lockas av 
alltför många paraplydrinkar! 

FLER VÄLJER ATT KRYSSA

FAVORITER FÖR ALLA 
SMAKER OCH ÅLDRAR

TIPS  
INFÖR RESAN: 
Tänk på att när det står till 
exempel Aten eller Rom inne-
bär det hamnstäderna Pireus 
och Civitavecchia och de ligger 
långt utanför respektive stad. 
Men i Venedig ankrar fartygen 
på gångavstånd från Markus-
platsen. 
När ska man boka? Oftast får 
man bäst pris ganska långt i 
förväg när bokningarna fortfa-
rande är relativt få. Ju närmare 
man kommer avresan ju mer 
stiger priset, upp till katalog-
pris. Sedan faller priset kraftigt 
närmare avresan. Men det gäller 
givetvis om en avresa har låg 
beläggning. Och det är ju inte 
säkert att man då får den resa 
man tänkt sig.

I Venedig ank-
rar fartygen på 
gångavstånd 
från centrum. 

Star Clippers var de vackra full-
riggade fartygen som seglade 
snabbare än alla andra fartyg 
under 1800-talet. Monacobase-
rade svensken Mikael Krafft är 
den som förverklade sina pojk-
drömmar om att återskapa dessa 
seglande skönheter. 
   Det började med två identiska 
fartyg. Det är Star Clipper och 
Star Flyer, två fullriggare med 

fyra master. År 2000 sjösatte 
han Royal Clipper som är ännu 
större och har fem master och  
42 segel. Hon har Drottning Silvia 
som gudmor. 
  Alla tre fartygen är mycket  
populära och många återkommer 
gång på gång, speciellt de som 
älskar segelmiljön kombinerat 
med kryssningsfartygens kom-
fort.

POPULÄRA FULLRIGGARE

Glittrande trappor omord på kryss-
ningsfartyget på MSC Fantasia.



www.icelandexplorer.se
info@icelandexplorer.se
Tel: 08 - 410 182 02

Boka hos Iceland Explorer - Expert på resor till Island

Beställ vår nya katalog med resor till Island 2014. Den 
kommer rykande färsk från tryckeriet och innehåller våra 
bästsäljande sommarresor. Beställ på vår hemsida.

Katalog Island sommar 2014

Fira påsk på Island med bad i den Blå Lagunen och den 
klassiska utflykten Gyllene Cirkeln. Svensk guide.
3 nätter. Avresa 17 april 2014.

Påskspecial till Island - fr. 5 995 kr

Åk till Island under sportlovet! Skåda efter norrskenet, bada 
i den Blå Lagunen och upplev Gyllene Cirkeln. Svensk guide.
4 nätter. Avresa 26 feb 2014.

Sportlovsspecial till Island - fr. 4 995 kr

Skåda efter norrskenet med båt, bada i Blå Lagunen & 
upplev Gyllene Cirkeln med vattenfall och gejser.
3 nätter. Avresor 21, 29 nov 2013 och 2 jan 2014.

Norrskensresa till Island - fr. 4 595 kr

Upplev ett spektakulärt nyårsfirande på Island! Nyårsbuffé, 
Blå Lagunen och Gyllene Cirkeln. Svensk guide.
3 nätter. Avresa 30 dec 2013.

Nyår på Island  - fr. 9 495 kr

Avnjut ett annorlunda julbord på Island kombinerat med 
bad i den Blå Lagunen och Gyllene Cirkeln. Svensk guide.
3 nätter. Avresor 21, 28 nov och 5 dec 2013.

Julbord på Island - fr. 4 995 kr

ISLAND - HETARE ÄN NÅGONSIN!

UpplevIsland påvintern!
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N
är kryssningsfartyget är till 
sjöss passar jag på att njuta 
i spa-avdelningen. Efter en 
Lomi-Lomi massage, bo-

dyscrub med olika salter och örter följt 
av inpackning är det dags att vitalisera 
även ansiktet. Jag har lockats att pröva 
något nytt som påstås vara alldeles extra 
undergörande. Under en halvtimme 
masseras olika välgörande krämer in i 
huden. Slutligen är det dags för kronan 
på verket, ansiktsmasken som består av 
24 karats guld. 

ANSIKTET TÄCKS AV bladguld som 
försiktigt klappas fast på huden. Efter 
behandlingen pudras aningen guldstoft 
över ansiktet. Jag mår förträffligt och 
lite senare, vid drinken innan midda-
gen får jag uppskattande kommentarer 
av mina vänner medan barmästaren 
blandar den speciella drinken som ingår 
i min behandling. I den simmar massor 
av små flagor av bladguld ... 

På dagens stora kryssningsfartyg är 

spa-avdelningarna mycket spatiösa och 
eleganta oaser ombord. De drivs av 
företagen som är specialiserade på allt 
inom hälsa och skönhet. De är mycket 
innovativa, vet allt om nya produkter, 

de senaste rönen och trenderna inom 
spa och skönhetsbehandlingar. Ständigt 
utökas menyerna med nya spännande 
behandlingar. Därför är ett spa om-
bord på Royal Caribbean Cruise Line, 

Celebrity , Azamara Club Cruise, 
Silversea eller MSCs fartyg enastående. 

Här kombineras spa-behandlingar 
med nya erfarenheter från forskning 
och tekniska nyheter inom wellness. 
Man överträffar faktiskt ofta de mest 
exklusiva spa som finns på land. Så 
om du önskar massage finns allt från 
traditionell till olika exotiska varianter, 
thalassa, aromaterapi, spännande body 
scrub med olika kryddor och oljor, olika 
typer av inpackningar, behandlingar 
med elektriska impulser eller radio-
vågor. På vissa fartyg kan man också 
få akupunktur, tandblekningar eller 
injektioner med botox. Ibland finns 
också speciella hälsorådgivare som kan 
konsulteras. 

NATURLIGTVIS VARIERAR utbudet 
mellan fartygen. De mindre fartygen 
har lyxiga, men inte lika stora spa och 
utbudet av behandlingar är inte riktigt 
lika stort.

ANN-MARIE LINDMARK

BLI OMPYSSLAD  
I ETT LJUVLIGT SPA

Den lyxiga ansiktsmasken 
som består av 24 karats 
guld.

Spadags med salt 
som bodyscrub.
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NYTT OCH TRENDIGT 

PÅ KRYSSNINGEN
T

rots en tid av ekonomisk 
recession fortsätter tillväxten 
i kryssningsbranschen. Den 
har varit i något lägre takt 

och med något färre nybyggen. Men 
nya fartyg är på gång och här är några 
av dem:

Ett nytt fartyg i lyxklassen är 
Silverseas expeditionsfartyg, Silver 
Discover, som kommer i mars nästa år. 
Skeppet har plats för 128 gäster i fem 
svitkategorier. Det kommer ha tolv 
zodiak båtar för utflykter. Dessutom 
finns naturligtvis pool, gym, två 
restauranger, panoramalounge och 
föreläsningsrum. Gästerna får tillgång 
till elva experter bland annat inom 
marinbiologi, historia, geologi och dyk-
ning. Fartyget kommer främst att göra 
kryssningar i exempelvis Mikronesien, 
Polynesien, ryska Fjärran Östern, 
Australien och Nya Zeeland.

Royal Caribbean Cruise Line, 
RCCL, som tidigare sjösatt de 
största kryssningsfartygen någonsin, 
Oasisklassen med över 6 000 passagerare 
och 2 500 i besättningen, kommer nu 
med fartyg i nya Quantumklass som 
är något mindre än Oasis-fartygen. 
Det första kommer att heta Quantum 
of the Seas och debuterar i oktober 
2014. Fartyget kommer att ha sin bas i 
New York och göra veckoseglatser till 
Västindien. 

SOM VANLIGT ÄR rederiet mycket 
innovativt när det gäller vad som finns 
ombord. Här kommer erbjudas radio-
bilar, skridskobana och en 90 meter 
hög kran där man kan hissas upp för en 
storslagen utsikt eller kanske rent av ha 
en bröllopsmiddag. Den stora nyheten 
är nog trots allt att man i insideshyt-
terna kommer att projicera, via kameror, 
den vy man ser från fartyget. Så man 
ska känna som om man kan titta ut. 
Givetvis kan man ha draperi och stänga 
av det hela. Men det tar säkert bort 
eventuell känsla av instängdhet i de 
allra billigaste insideshytterna.

REDERIERNA FÖRSÖKER ständigt öka 
utbudet av nya lockande destinationer 
för att behålla sina passagerare och 
attrahera nya. Star Clippers kryssar 
med världens tre största segelfartyg. De 
är skapade av Monaco-baserade svens-
ken Mikael Krafft. I vår kommer Star 
Clipper segla några månader med Kuba 
som utgångspunkt. Många tidigare 
okända kubanska pärlor kommer att 
besökas under rundresan.

Flera fartyg anlöper nya hamnar 
i Centralamerika och Sydamerika, med-
an andra flyttar österut. Sea Dream 
Yacht Club tar i höst ett av sina två 
fartyg till Fjärran Östern med många 
spännande destinationer, bland annat 
Burma.

För de som kryssat bland de vanligas-
te destinationerna väntar nya utmaning-

ar som Sydpolen och Alaska. Men något 
som kommer starkt är f lodkryssningar. 
Dessa hittar man främst i Västeuropa 
men finns även i Östeuropa, Asien och 
i Sydamerika på Amazonasfloden. Här 
finns flera rederier som erbjuder allt 

från riktig lyx till enklare varianter.  
Ett exklusivt alternativ är River Cloud-  
fartygen. 

För några år sedan fick man på 
nästan alla fartyg köpa drycker separat. 
Men nu går trenden mot att allt f ler 

erbjuder antingen all inclusive eller 
dryckespaket till förmånligt pris. Vissa 
rederier erbjuder nu även utflykter i 
sina all inclusive-paket. Hit hör Regent 
Sevens Seas.

LARS LINDMARK

Rederierna försöker  
ständigt öka utbudet av  
nya lockande destinationer 
och aktiviteter.
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Ocaña är det nya palatset 
för allt som är gott, fint 
och roligt.

 D
agens trafik på Östersjön 
har utvecklats mycket under 
senare år. I dag är det inte 
längre så mycket bilfärjor 

utan trenden går mot uppgraderade 
fartyg. Man satsar allt mer på gourme-
trestauranger och elegant boende – i 
vissa fall finns till och med sviter med 
egen bastu. 

Allt beroende på pris naturligtvis. 
Man kan besöka stora moderna spa-
anläggningar och underhållas, äta gott 

och prova viner. Cinderella firar i år att 
man gjort nöjeskryssningar på sträckan 
Stockholm till Mariehamn i tio år. 

OMBORD HÄNDER därför massor hela 
hösten. Under rubriken ”Lördag hela 
veckan” har man speciella teman varje 
dag med allt från Big Band på måndagar 
till Dansband, kända liveartister samt 
Golden Hits på fredag och lördag. 

Söndagen blir en välbehövlig Spa & 
Wellness-cruise för återhämtning och 

att ladda energi inför kommande vecka. 
Att äta gott är något man alltid kan göra 
ombord. Med tanke på tioårs jubileet 
serverar Viking Cinderella speciellt fram-
tagna Celebrity-menyer. Dessa menyer 
som innehåller de populäraste rätterna 
från det gångna decenniet. 

ANDRA LÄCKERHETER ÄR också en dig-
nande skaldjursplatå med hummer, havs-
kräftor, vanliga kräftor, musslor, räkor, ja 
en riktig skaldjursfest helt enkelt. Därefter 

kommer självklart det klassiska och mycket 
populära julbordet signerat den kände 
matkreatören Leif Mannerström.

– Vi har under de gångna tio åren 
haft nästan tio miljoner människor 
ombord på Viking Cinderella. Det firar 
vi i höst med sprakande underhållning, 
läckra menyer och temakryssningar som 
kan attrahera alla smaker. Välkommen 
ombord, säger Gordon Schmidt, pro-
duktchef på Viking Cinderella.

LARS LINDMARK

EN AKTIV HÖST 
PÅ VIKING LINE



Priser från 50:- per person med del i insideshytt. 
Produktkod KRYSS.

Boka din resa på Vikingline.se eller 08-452 40 00.

Stockholms hetaste dansgolv 
� nns på Viking Cinderella!

 Glenn Miller Orchestra 4/11 och 2/12 

MÅNDAG
Cinderella Big Band

Glenn Miller Orchestra, 
Leif Kronlunds och 
Ballroom Big Band med 
gästartister.

TISDAG & 
ONSDAG
Dansbandskväll 

Black Jack, Jontez, 
Drifters, Micke Ahlgrens 
m � .

TORSDAG
Cinderella LIVE med Rickfors & Ronander 

Kee Marcello & Ralf Gyllenhammar 17/10 
Shirley Clamp & Christer Björkman 24/10
Anders Bagge 31/10

Larz Kristerz 29–30/10

Scotts 10/11Barbados 17/11

FREDAG & 
LÖRDAG
Golden Hits goes Party!
Stockholms populära 
nattklubb går till sjöss.

SÖNDAG
Cinderella Spa Escape!

MISSA 
INTE 

FESTEN
Shirley Clamp 24/10
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KRYSSA VAR, NÄR 
OCH HUR DU VILL
I

 dag kan man flyta runt på 
världens alla hav. Man kan kryssa 
i Asien, runt Australien, Nya 
Zeeland och bland Stilla Havets 

paradisöar. I Sydamerika kan man segla 
från Rio till Buenos Aires och göra 
avstickare till otroliga vattenfallen Igazu 
Falls. En kryssning kan kombinera en 
utflykt till exempelvis Quito högt uppe 
i Anderna eller Machu Picchu. 

Några specialfartyg går till Antarktis 
eller seglar bland Galapagos öar. Det 
finns ett otroligt utbud av kryssnings-
fartyg och destinationer och det svåra 
är att välja. Dröm dig bort och fundera 
över vad du vill upptäcka och hur du 

vill resa. Reser du med barn eller är ni 
f lera generationer som ska fira något 
och få vara tillsammans? Vill du göra 
en romantisk resa med din partner, upp-
täcka världen och njuta i lyxig miljö.

EFTERSOM UTBUDET ÄR så enormt 
och det därför är svårt att välja är det 
viktigt att få goda råd. Kontakta därför 
en expert på kryssningar som kan hjälpa 
dig. För väljer du fel hotell kan du byta. 
Men väljer du fel båt är du fast …

En expert inom kryssningmark-
naden är Anders Svensson, VD på 
Globetrotter. Företaget är i särklass 
störst på kryssningar i Sverige och har 

över 25 års erfarenhet. Dessutom repre-
senterar det de flesta rederier och kan 
marknaden bättre än andra.

– Alla fartyg vårt utbud håller bra 
klass men vissa är givetvis bättre. Allt 
är en fråga om priset och vad man vill 
få ut av sin kryssning. Vi som följt 
kryssningsindustrin under många år kan 
givetvis ge goda råd om vilket eller vilka 
fartyg som passar bäst för par i olika 
åldrar, barnfamiljen, en generationsresa 
eller rent av för singelresenären, säger 
Anders Svensson.

Hur ser du på kryssningsmarknaden 
framöver?

– Den kommer fortsätta att öka 

kraftigt. I Sverige är det cirka 50 000 
personer som gör en kryssning som är 
sju dagar eller längre i år, det vill säga 
endast cirka 1 procent av semesterre-
sandet utomlands. Här finns en enorm 
potential. Det bör mer än fördubblas 
under de närmaste åren. 

ENLIGT ANDERS SVENSSON ger kryss-
ningar rika upplevelser, hög service, god 
mat och dryck och fantastiska aktivi-
teter, allt till ett pris som ger väldigt 
mycket för pengarna. Hans övertygelse 
är att svenska folket kommer att kryssa 
mycket mer i framtiden.

LARS LINDMARK

HELA VÄRLDEN VÄNTAR –

Macchu Picchu, Amazonas 
och Stilla Havet – utbudet 
på kryssningar är enormt. 



Kryssningar i hela världen
till fantastiska priser

Det har aldrig funnits så många kryssningar till så förmånliga priser som just nu.  Här presenterar vi några ex-
empel med tre rederier tillhörande ”World Leading Cruise Lines”, världens största allians av kryssningsrederi-
er.  Fartygen kryssar på alla de sju haven och håller mycket hög standard, minst första klass.  Här följer några 
exempel.  Priserna gäller antingen för själva kryssningen, eller med flyg, hotell, transfers m.m där detta anges.   

Italienskt rederi med stora moderna fartyg och livlig syd-
europeisk atmosfär ombord.  Bra även för barnfamiljer.

Arabiska Halvön                                              7 dagar fr. 9.490:-
Flyg till Dubai.  Kryssa till Muscat, Khasab, Abu Dhabi, Dubai, 
flyg hem.  Avresor: varje fredag 20 dec - 21 mar

Savona - Dubai                                               19 dagar fr. 9.995:-
Flyg till Nice.  Kryssa från Savona till Neapel, Kreta, Aqaba, 
Eilat, Salalah, Muscat, Fujayrah, Abu Dhabi, Dubai. Flyg hem 
Avresa: 1 dec

Atlanten & Västindien                         22 dagar fr. 17.610:-
Flyg till Milano.  Kryssa från Savona till Malaga, Casablanca, 
Teneriffa, Barbados, Martinique, Antigua, Grenada, Barbados, 
St Lucia, Martinique, Guadeloupe.  Flyg hem.  Avresa: 6 dec

Västindien                                       15 dagar fr 21.910:-
Flyg till Guadeloupe.  Kryssa till Antigua, Grenada, Barbados, 
St Lucia, Martinique, Guadeloupe, Catalina Island, Tortola, St 
Maarten, St Kitts, Dominica, Guadeloupe.  Flyg hem.  
Avresor: 27 dec, 3, 17, 31 jan, 14 feb, 14 mar.  
”Alll Inclusive” ingår utan extra kostnad.

Förstaklass

För dig som uppskattar klassiska lyxkryssningar i tradi-
tionell brittisk stil och eleganta galakvällar. 

Medelhavet                                        12 dagar fr 6.655:-
Civitavecchia (Rom), Katakolon, Aten, Mykonos, Kusada-
si, Rhodos, Kreta, Messina, Neapel, Civitavecchia (Rom).  
Avresa: 21 nov

Hongkong - Dubai                                  19 dagar fr 15.100:-
Hongkong, Ho Chi Minh City, Bangkok, Singapore, Kuala 
Lumpur, Langkawi, Colombo, Dubai.  Avresa: 2 apr

Sydney - Hongkong                            19 dagar fr 19.795:-
Sydney, Brisbane, Cairns, Kota Kinabalu, Shanghai, Hong-
kong.  Avresa: 14 mar

Sydney - San Francisco                      28 dagar fr 33.190:-
Sydney, Milford Sound, Dunedin, Wellington, Napier, Taranga, 
Auckland, Bay of Islands, Nukualofa, Pago Pago, Hilo, Hono-
lulu, San Francisco.  Avresa: 5 mar 

Southampton - Rio                                 22 dagar fr 24.060:-
Southampton, Azorerna, Fort Lauderdale, Barbados, For-
taleza, Rio de Janeiro.  Avresa: 2 jan

Afrika, Australien & Asien         119 dagar fr 125.965:-
Kryssa från Southampton till 42 hamnar i bla USA, Söder-
havet, Nya Zeeland, Australien, Fjärran Östern, Indien och 
Mellanösten.  Avresa: 10 jan  

Du kan också välja en av många delsträckor, några ex.
New York-San Francisco, 19 dagar fr 20.860:-, avresa: 18 jan
Singapore-Dubai, 14 dagar fr 14.825:-, avresa: 5 apr

Första klass/lyx

Kryssningar i hela världen med känsla av lyx och tradi-
tion.  Anses som ett av de mest prisvärda rederierna. 

+Mycket bra förstaklass

Biblioteksg. 29 (2 tr), Stockholm  •  08-506 115 00  •  www.globetrotter.se  •  info@globetrotter.se

Globetrotter är landets ledande kryssningsarrangör med det i särklass största utbudet.
Våra erfarna rådgivare hjälper dig att hitta rätt kryssning och boka till bästa möjliga pris.

Queen Mary 2 i Sydney

Rio de Janeiro

Half Moon Cay i Västindien

Koppla av och njut

Västindien                                                         7 dagar fr 4.445:-
Fort Lauderdale, Grand Turk, San Juan, St Thomas, Half Moon Cay,  
Fort Lauderdale.  Avresor: 27 okt, 3, 10, 17, 24 nov, 1 dec, 5 jan, 
2, 9, 16 feb, 2, 9, 16, 23, 30 mar

Söderhavet                                     30 dagar fr 26.690:-
San Diego, Honolulu, Lahaina, Hilo, Kona, Bora Bora,Raiatea, 
Tahiti Moorea, Rangiroa, Nuku Hiva, San Diego.
Avresor:  16 dec, 14 feb, 15 apr

Malaysia & Burma                         18 dagar fr 25.400:-
Flyg till Singapore, övernatta.  Kryssa  till Malacca, Penang, 
Phyuket, Thilawa, Port Blair, Langkawi, Port Klang, Singapore.  
Övernatta före flygresan hem.  Avresa: 15 feb

Sydamerika                                      18 dagar fr 29.900:-
Flyg till Buenos Aires, övernatta 2 nätter samt sightsee-
ing.  Kryssa till Montevideo, Puerto Madryn, Punta Arenas, 
Ushuaia, Kap Horn, Puerto Montt, Valparaiso.  Transfer till 
Santiago med sightseeing.  Övernatta före flygresan hem.
Avresa: 1 mar  - ”All inclusive” på kryssningen

Kina, Korea & Japan                      18 dagar fr 27.900:-
Flyg till Hongkong, övernatta samt sightseeing.  Kryssa till 
Shanghai, Xingang (Beijing), Jeju City, Pusan, Kagoshima, 
Kobe.  Övernatta 2 nätter i Kyoto inkl sightseeing, flyg hem. 
Avresa: 15 mar 

Paketresor där flyg, transfer, hotell mm ingår i priset

Paketresor där flyg, transfer, hotell mm ingår i priset

Västra Medelhavet                                        7 dagar fr. 1.860:-
Barcelona, Mallorca, Civitavecchia (Rom), La Spezia, Savona, 
Marseille, Barcelona.  Avresor: varje måndag 6 jan-7 apr

Malaysia & Filippinerna                           9 dagar fr. 4.140:-
Singapore, Brunei, Kota Kinabalu, Puerto Princess Palawan, 
Manilla, Hongkong.  Avresa: 2 jan
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WINE & DINE  
PÅ ÖSTERSJÖN
T

allink Silja satsar sedan många 
år speciellt på maten och erbju-
der en verklig gourmetfest för 
matintresserade. Personligen 

har jag två gånger haft möjligheten att äta 
tidigare signaturmenyer och upplevelsen 
har varit överväldigande både i smak och 
njutning för ögat. Till detta serveras väl 
utprovade viner som förhöjer det hela. 
Därför kan jag säga att bara matupplevel-
sen ombord är värd en resa.

Sedan 2005 har man två gånger per 
år gästspel av kända kockar. I höst och 
vinter är det Svenska Kocklandslaget 
som står för denna gastronomiska njut-
ning. Deras Menu Signature är signerad 

Fredrik Larsson och Isak Wiig och är 
en smakresa genom vårt avlånga land. 
De sju rätterna hittar man från Kalix 
i norr med siklöja och Kalixrom, från 
Bohuslän kommer äggost med peppar-
rot, brynt pilgrims mussla och ostron-
majonnäs. 

ÖREBRO LÄN BIDRAR med en halstrad 
gös från Hjälmaren med saltbakad 
rotselleri och hasselnötter. Och så 
fortsätter det. En liten men intressant 
mellanrätt är den granité som serveras  
med rostade anisfrön. Menyn serve-
ras i Gourmetrestaurangen med det 
passande namnet Bon Vivant på Siljas 

fartyg till Helsingfors. Övriga fartyg har 
en mångfald av restauranger att välja 
bland. Det är ryska restauranger och 
skaldjursrestaurangen Happy Lobster 
där man under höstens Heja Sverige-
tema förutom ordinarie utbud även kan 
avnjuta Lisa Elmqvists läckerheter. Har 
finns de populära skaldjursplatåerna 
med ostron, havskräftor, insjökräftor 
och alldeles pinfärska humrar kokta 
ombord.  Dessutom ett förnyat och ut-
byggt buffékoncept från förra året. Det 
är överdådigt och bjuder på nästan allt 
– till och med sushi. Till detta kommer 
det stora utbudet av vin som duktiga 
sommelierer kan ge förslag på. Årets 

sommelier i Sverige 2007 blev till exem-
pel Erkki Rintala på Silja Symphony. 
Utsökta viner hittar man också i vin-
barer och vinbutiker förutom det stora 
utbudet i de vanliga taxfreebutikerna.

De som bara kryssat till finska 
destinationer eller Mariehamn bör ta 
sig en funderare på om inte våra baltiska 
grannländer är värda ett besök. Deras 
julmarknader är välkända och både 
Tallinn och Riga är ett givet dagsbesök 
i samband med en Tallinkresa. De bal-
tiska länderna är tidigare kända för bra 
kvalitet på hantverk. Något som kom-
mer starkt är moderna inrednings- och 
designprodukter samt ekologiska skön-
hetsprodukter. Man kan också stanna 
en natt på något av Tallinks fem hotell 
för att få mer tid att utforska de gamla 
stadskärnorna och snabbt växande, nya, 
spännande kvarter.

UNDER TIDEN OMBORD får man också 
ta del av  högklassig underhållning. 
Helsingforsbåtarna presenterar under 
hösten ”Heja Sverige” en underhållning 
med artister som presenterar svensk 
musik när den är som bäst, förvänta dig 
låtar av ABBA, Ledin, Ace of Bace och 
Avicii för att nämna några. 

På fartyget Galaxy till Åbo är det 
en rad med gästartister, från Linda 
Bentzing, och Nordman till Boney M. 
Så utbudet är stort oavsett om nöjet är 
mat, underhållning eller en skön och 
avkopplande sjöresa. 

LARS LINDMARK

Siklöja och Kalixrom står 
på menyn som Svenska 

Kocklandslaget dukar upp 
på Tallink Silja.



Vaniljmousse med stekta  
Ingrid Marie-äpplen, kola- 
havre och syrliga maränger.

www.tallinksilja.se   08-22 21 40*
*Serviceavgift tillkommer, boka online så bjuder vi på den.

Vi bjuder på havsutsikten. Njut av höstens exklusiva Menu Signature 
ombord på Silja Line till Helsingfors signerad Svenska Kocklandslaget 
och Vinovativa. Upplev en oslagbar kulinarisk resa genom Sverige där 
varje rätt ackompanjeras av noga utvalda viner från olika delar av världen. 

SJU RÄTTER, 
SEX VINER,  
SJUNDE HIMLEN

Menu  Signatu�
K A L I X

Siklöja med råg och Kalixlöjrom.  
Ört-savarin, syltad rödlök och smetana. 
Geil Riesling Heritage Trocken, Rhein-

hessen, Tyskland, 8 cl.
B O H U S L Ä N

Äggost från Bohuslän med pepparrot. 
Blåmusslor, brynt pilgrimsmussla och

ostronmajonnäs. Zweigelt, Claus 
Preisinger, Burgenland, Österrike, 8 cl.

Ö R E B R O  L Ä N
Halstrad Hjälmar-gös med saltbakad 

rotselleri, hasselnötter och syrad morot. 
Yabby Lake Chardonnay, Victoria, 

Australien, 12 cl.
G O T L A N D

Oxrygg från Gotland, kantareller,  
smör av Gotlandstry�el och vildlök  

och råstekta jordärtskockor. Mencia, 
Avanthia, Valdeorras, Spanien, 12 cl.

S O R B E T
Granite på champagne och rostade 

anisfrön. 
D A L S L A N D

Getost från Dalspira gård med lökkom-
pott, surdegsbeignet, inlagd silverlök  

och ängsyra. Amarone Valpolicella  
Roncolato, Venetien, Italien, 8 cl.

S Ö R M L A N D
Vaniljmousse med stekta Ingrid Marie- 
äpplen, kolahavre och syrliga maränger. 
Ingrid Marie POM, Sörmland, Sverige, 12 cl.

Lyxkryssning med 
Menu Signature fr

3423:–
Prisex/pers. Ingår: båtresa, del  
i dubbel DeLuxe-hytt, minibar,  
1 Menu Signature i Bon Vivant,  

2 specialfrukostar. Gäller  
t o m 13.1 2014.

Exp RES 131015 251x372.indd   1 2013-10-07   12:36



Florida and New York 
Härlig kombinationsresa med sol och bad i Florida som 
avslutas med 3 nätter i underbara New York City.
 
10 dagar från 10.130:- Pris per person när 2 vuxna och 2 barn reser tillsammans.

Summer Magic Florida
2 veckors bilsemester i soliga Florida för hela familjen, 
med häftiga upplevelser varvat med sol & bad. 
17 dagars bilpaket med flyg och hotell. 

17 dagar från 12.290:- Pris per person när 2 vuxna och 2 barn reser tillsammans.

Ö-hopp på Hawaii 
Ö-hopp mellan USA’s Stillahavspärlor. Upplev 3 av Ha-
waii-gruppens fantastiska öar; Oahu, Big Island & Maui. 
14 dagars resa med flyg, hotell och 5 dagars bilhyra.

14 dagar från 17.390:- Pris per person när 2 vuxna och 2 barn reser tillsammans. 

Klassiska Route 66
En legendarisk resa genom USA, för dig som vill skapa 
din egen road-movie. 17 dagars bilpaket med flyg och 
hotell.

17 dagar från 12.430:- Pris per person när 2 vuxna och 2 barn reser tillsammans.

resor@myplanet.se
www.myplanet.se

MyPlanets USA Hos MyPlanet får du din egen resekonsult som skräddarsyr resan efter önskemål och budget.
1963 - 2013

år
M

yPlanet Sweden

RING

031-701 51 70
FÖR EN OFFERT

INTRO-
ERBJUDANDE 

500:-
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7 bra webbadresser  
till Sonoma County
www.atmanitours.com
www.westwines.com
www.lambertbridge.com
www.drycreekgeneralstore181.com
www.drycreekolivecompany.com
www.gardencreekvineyards.com
www.healdsburgshed.com

KALIFORNISK 
CHARM I SONOMA KALIFORNIEN HAR MASSOR ATT ERBJUDA, INTE BARA STORSTÄDERNA LOS ANGELES OCH  
SAN FRANCISCO.  VI BESÖKTE VINDISTRIKTET SONOMA, DEN MINDRE UTFORSKADE GRANNEN  
TILL VÄLKÄNDA NAPA VALLEY.

D
en tvättäkta skånskan 
Hermine Baker stormar in 
i lobbyn på mitt hotell i 
den lilla staden Healdsburg. 

Med solgult lackade naglar och vita 
kläder från topp till tå är hon en somrig 
version av Lucia. Hon driver reseby-
rån Atmani Tours som vänder sig till 
medvetna foodies med smak för livets 
goda och ska visa mig runt bland sina 
favoritställen i Sonoma County.

Vi kör en miljöriktig, biodiesel driven 
bil genom det böljande landskapet. 
Sonoma Valley kryllar av små och låg-
producerande vingårdar, drivna av pas-
sionerade vinbönder som själva är ute i 
fälten och med hårt arbete producerar 
viner som de själva älskar. Det mesta är 
så klart ekologiskt, ”organic”. 

VI STANNAR TILL i Alexander Valley, 
efter att ha letat oss fram på en smal 
och krokig bergsväg, hos familjen 
Warnelius-Miller som äger och driver 
Garden Creek Wines. Det är ett ”bouti-
que winery” med en liten men naggan-
de god årlig produktion. Kundkretsen 
består av en lika stor andel rock- och 
filmstjärnor som vinkännare. Vineriets 
gårdsplan är nästan klichéartad; omå-
lade lador i grånat trä, en bucklig Ford 
Pick Up, solljus som strilar ner mellan 
ekarnas lövverk. Och en två meter lång 
vindpinad och brunbränd vinbonde 
med kraftig haka.

– Det är ingen idé att klä in det vi gör 
i något tjusigt. Vi är bönder och inget 
annat. Men det låter lite flottare att vara 
vinmakare, säger Justin när han häller 
upp ett glas vitt ute på gården.

I denna miljö anordnar Justin och 
hans fru Karin gourmetmiddagar 
lagade på lokala och ekologiska varor. 
Självklart paras rätterna med det egna 
vinet. Och om du erbjuder din hjälp 
under skörden i oktober tas du emot 
med öppna armar.

VI SUSAR VIDARE runt de vindlande 
vägarna och plötsligt dyker den gamla 
diversehandeln Dry Creek General 
Store upp vid vägkanten. Den har  
stått här sedan 1800-talet och ser ut  
att vara tagen från Det lilla huset på 
prärien. Inriktningen är numera huvud-
sakligen som restaurang och bar med 
lokalproducerade och ekologiska varor. 
Vi stannar till och köper med oss  
några rejäla och gudomligt goda lunch-
mackor.

Jag har valt samhället Healdsburg 
som min bas under vistelsen i Sonoma 
Valley. Det senaste decenniets inflöde 
av pengar i form av besuttna inflyttare 

och en efterföljande svans av mat- och 
vinturister har gjort Healdsburg till en 
het men gullig gryta av bra restauranger, 
barer och ett antal små och exklusiva 

hotell. Hela anrättningen är kryddad 
med en air av fritt tänkande ex-hippies 
med en alternativ livsstil. I var och 
varannan trädgård odlas obesprutade 
grödor.

MITT I ALLT GULLIGT och grönskade reser 
sig en ståtlig glas- och stålstruktur på en 
sidogata. Det är the Healdsburg Shed. 
Bygget hyser en hybrid av diverse verk-
samheter. Handla lokalt hantverk, köks- 
och trädgårdsredskap och böcker om 
biodling och kompostering. Ät sedan en 
god ekologisk pizza i restaurangen eller 

ta en kopp bryggkaffe i bästa, nytraditio-
nella ”drip coffee”-stil. 

Efter en stunds filosoferande och 
peoplewatching på Healdsburgs lum-
miga torg, är det inte svårt att förstå 
dragningskraften som regionen har. 
Receptionisten på hotellet sticker ut 
huvudet, väcker mig ur tankarna och 
påminner om att det är dags att flytta 
bilen. Lapplisan är på väg; hon kommer 
en gång om dagen, klockan tre. Det vet 
alla i en liten amerikansk småstad som 
denna.

TEXT & FOTO: MAGNUS WITTBJER  
OCH MICHA VAN DINTHER

Sonoma Valley 
kryllar av små och 
lågproducerande 
vingårdar.



Inga vanliga resmål. 
Inget vanligt flygbolag.

 Flyg med oss till fantastiska 
destinationer över hela USA och 

njut av vår bästa ombord upplevelse 
någonsin. Nu är den bästa tiden  

att flyga med flygbolaget som  
är långt ifrån vanligt.

www.virgin-atlantic.com eller  
kontakta din resebyrå.
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T
änk Florida och du tänker 
på vita stränder som övergår 
till blått hav som möter blå 
himmel vid en horisont. Tänk 

Florida och du ser små restauranger in-
till små butiker och gallerier där du fla-
nerar runt medan delfinerna leker ute i 
havet som solnedgången gör guldfärgat. 
Tänk Florida och du ser dig själv hoppa 
i land från en båt på en ö för att sedan 
åka till en till ö och en till ö och …

Fort Myers & Sanibel är Florida som 
Florida var tänkt att vara.

Hundratals små öar ligger utkastade 
som ett pärlband längs kustremsan på 
Floridas västkust, bara några timmar 
från turistmetropolerna Orlando och 
Miami. En del obebodda och bara möj-
liga att ta sig till via båt eller helikopter 
– andra fyllda med folk och nöjesliv.

ATT VARJE Ö, OCH varje strandremsa 
av de många milen strand, har sin egen 
personlighet gör Fort Myers-området 
till en semesterdröm som aldrig tar slut. 
Gemensamt är egentligen bara en sak: 
solen och värmen. Och naturligtvis 
solnedgångarna.

Minneskortet, både det i kameran 
och det i ditt huvud, bara längtar efter 
att kväll efter kväll se solen sjunka ner 
i Mexikanska Golfen som den evigt 
varma drömmen heter. Bara det att 
klimatet, enligt uppslagsböcker, är i 
gränslandet mellan tropiskt och subtro-
piskt låter lockande för frusna svenska 
vintersjälar.

MÅNGA FÖRVÅNAS över att hitta orörd 
natur i Florida så att området blivit ett 
litet paradis för barnfamiljer är inte så 
konstigt. Makalösa stränder som gjorda 
för oändliga timmars byggande av sand-
slott gör att både barn och föräldrar 
trivs. Gör plats i resväskan för snäckor, 
det finns miljoner av dem som man 
faktiskt får plocka och ta med sig.

Annan natur ska man vara mer 
försiktig med och, tacksamt nog, är 
ekorörelsen stor i området. En av USA:s 
största mangroveskogar, med sin nästan 
mystiska känsla, ligger där och bara vän-
tar på att utforskas. En fascinerande och 
lärorik utflykt garanteras i en miljö som 
skrämmande snabbt minskar i andra 
delar av världen.

Sanibel Island och dess lillasyster 
Captiva är de kanske mest kända av 
öarna i området. En tropisk dröm – utan 
hotell högre än palmerna på stranden – 
där man gärna glider omkring i kajak, 
katamaran eller fiskebåt med känslan av 
att vara långt, långt borta fram vardagen. 
Detta trots att man bara befinner sig 3–4 
mil från områdets huvudort Fort Myers, 
med drygt 60 000 invånare och oändligt 
antal turister vid Caloosahatchee River.

MAT OCH DRYCK är för många det som 
förgyller semestern. Äntligen finns 

möjlighet att smaka annat än maten 
från sin vardag och, kanske ännu mer 
äntligen, slipper man laga allt själv. Bara 
tanken på att promenera ut i skym-
ningen, känna efter vad man egentligen 
är sugen på och sedan börja leta restau-
ranger väcker semesterlängtan i alla. Fort 
Myers-områdets geografiska läge gör att 
hundratals restauranger erbjuder både 
fantastiska fisk- och skaldjur, spännande 
kubansk mat och givetvis ”Det nya 
amerikanska köket”.

Att området är perfekt på många sätt, 
och har varit det länge, förstår man när 

man ser att två av historiens stora ame-
rikaner valde att ha sina vinterbostäder i 
just Fort Myers. Både glödlampeuppfin-
naren Thomas Edisons hus Seminole 
Lodge och bilkungen Henry Fors hus 
The Mangoes ligger på McGregor 
Boulevard i Fort Myers. Husen och dess 
fantastiska trädgårdar är idag vackra 
museer som gjorda för ett avbrott när 
solsvedan från stranden behöver vila.

FOTNOT: Fort Myers-Sanibel gör  
en offensiv satsning för att fler ska hitta dit.  

Gå in på www.fortmyers-sanibel.co.uk  
eller ring + 44 1737 644 722 så får du  

Lonley Planets guidebok gratis.

MAKALÖS   
ÖVÄRLD I  
FORT MYERS

Kustremsan på Floridas 
västkust är full av öar, både 
obebodda och fyllda med 
folk och nöjesliv.
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N
är emigrationsvågen  
rullade från Sverige i slutet 
av 1800-talet var det delsta-
ten Minnesota som lockade 

många.
Av de 5 miljoner invånarna som bor 

här i dag lär 1,5 miljoner ha skandina-
viska eller finska rötter.

Därför är det kanske inte konstigt att 
svenska turister idag, hundra år senare 
tas emot med särskilt varma händer.

Den lilla staden Lindström är det 
kanske svenskaste som finns utanför 
Sverige. Och i lilla Mora finns världens 

högsta dalahäst och, givetvis, ett eget 
Vasalopp. I Little Falls växte Charles 
Lindbergh upp, han som blev den förste 
att flyga över Atlanten.

KORT SAGT: DET FINNS mängder av 
guidade turer och andra möjligheter att 
hitta Sverige i Minnesota.Namnet bety-
der på siouxindianernas språk ungefär 
’grumligt vatten’ och att delstaten kallas 
de 10 000 sjöarnas land’ säger mycket 
om landskapet. Att 154 av dem heter 
Long Lake säger säkert också något…

För det är främst den storslagna natu-

ren som lockar. ”The Great Outdoors” 
som delstatens turistorganisationer kall-
lar den och gärna berättar om.

Snöiga, kalla och galet vackra vintrar 
– och somrar med upp mot 40 grader 
varmt skapar en spännvidd som få 
områden kan mäta sig med. Skidor, 
golf, cykling, vandring, fiske och 
kanot paddling är därför hörnstenar i 
Minnesotas turism.

MÅNGA ANSER ATT världens största och 
bästa kanotområde finns i Ely i norra 
Minnesota.

Men naturligtvis finns en annan sida 
också. Tvillingstäderna Minneapolis 
och St Paul är moderna storstäder med 
allt vad det innebär. Massor av parker, 
bra restauranger, snygga broar över 
floden Mississippi och givetvis Mall 
of America som är ett av USA:s största 
shoppingcenter med mer än 500 butiker 
och världens största nöjesfält inomhus 
(!). För övrigt växte både Bob Dylan 
och Prince upp i Minnesota.

Bara en sån sak.
Inspireras och läs mer:
www.exploreminnesota.com  

TILL MINNESOTA KOMMER MAN FÖR FANTASTISK NATUR, SVENSK HISTORIA –  
ELLER FÖR ATT TOKSHOPPA PÅ MALL OF AMERICA.

KÄNN DIG HEMMA
I MINNESOTA
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Sir Richard Branson var en gång 
i tiden en kontroversiell, punkig 
skivbolagsdirektör. I dag är han 
färgstark flyg direktör – med stort 
miljöengagemang – bakom Virgin 
Atlantic.

Virgin Atlantic har redan en av 
branschens yngsta flottor för 
långflygningar och satsar nu på 
förstärkning: 15 nya Boeing 787 
Dreamliners som kapar bränsleför-
brukningen med 25 procent.

Virgin Atlantic är inte heller som 
andra bolag:

I affärsidén ligger att flygning-

arna ska gå till dröm destinationer. 
Och oavsett om det handlar om San 
Francisco eller någon av de andra 
tio städerna i USA, om Tobago i 
Karibien eller någon annan av de 
för tillfället 33 drömdestinationerna 
ska vägen dit vara en viktig del av 
resan.

Eller för att citera Johnny 
Gardsäter, sales manager på Virgin 
Atlantic:

– Vad behöver man på långlin-
jer? Jo, äta gott, sitta bra och ha 
bra underhållningssystem. Därför 
satsar vi på att de som flyger Virgin 
Atlantic ska äta godare, sitta bättre 

och ha bättre underhållningssys-
tem! Då blir det en njutning att 
åka till Las Vegas, Los Angeles, 
Jamaica, Grenada, Delhi, Mumbai, 
Kapstaden …

 Kanske syns affärsidén allra 
bäst i loungerna, Clubhouse som 
de kallas, som snarare känns som 
schysta lokaler för att ta en drink 
och mingla med spännande män-
niskor, än som platser gjorda för att 
besökarna ska köra ner huvudet i 
datorn och kolla mejl.

– Virgin Atlantic skapar en miljö 
där man vill vara. En färgglad och 
inte grå värld, säger Gardsäter.

Skönaste USA-flighterna med Virgin Atlantic

Bättre under-
hållningssystem 
utlovas av Virgin 
Atlantic.



THE BEST FROM BOTH SIDES OF THE POND

We can take you from Europe to North America and back again up to 97 times a day, every day of the week.  
And on the U.S. side of the pond, you can choose from over 200 destinations. Our schedules and fares work  

better together, so you can also enjoy smoother connections. Better still, you can benefit from Avios and  
AAdvantage® miles across all of our transatlantic flights.

So what ever your travel needs across the Atlantic, you only really need to talk to us

SO WHEREVER YOUR BUSINESS IS GOING, WE’RE GOING THERE TOO

WE MAKE UP TO 97 ROUND TRIPS ACROSS THE POND EVERY DAY
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Find your island and find warm Gulf waters and soft white sand. Find a flight to 

Southwest Florida International Airport (RSW) lands you within minutes of bottlenose 

dolphins, manatees, and over 400 species of birds. Find your best vacation, naturally,

at FortMyers-Sanibel.co.uk and order your free Lonely Planet guidebook.

escape to an island that’s an escape from the rest.

surround yourself with the things
that matter most.

SOM AMBASSADÖR FÖR resandet 
till USA gläds jag otroligt mycket 
åt att en miljon människor väljer 
att resa från Norden till just USA 
varje år. Skälen till att man åker 
över Atlanten varierar såklart, 
men jag skulle vilja nämna några 
av de saker som får mig att älska 
landet: 
STRÄNDERNA: I USA finns mil 
efter mil av fantastiska stränder 
med fin, vit sand, snäckskal eller 
svart lava. Lugna långgrunda 
vikar eller perfekta surfvågor –  
du hittar det i USA.

STÄDERNA: Stora som små, 
många lockar med attraktioner  
som saknar motstycke i övriga 
världen. Upplev New York,  
Chicago, Miami, Key West, New 

Orleans, Denver, San Francisco, 
Los Angeles eller kanske Rock-
ford, Bismark, Galena, Fort Worth, 
Monterey … och många fler. Alla 
med sin egen charm och gäst-
vänlighet.

KULTUREN: En gigantisk smältde-
gel av människor bidrar till USA:s 
gigantiska kulturutbud. Fantas-
tiska museer och teatrar, musik-
klimat och konst på offentliga 
platser.

MATEN: När kulturer och folk från 
hela världen möts, som i USA, så 
blir mat och dryck en viktig del av 
livet och vardagen. Originalrecep-
ten bevaras, förädlas och blandas 
upp med nya influenser. Ofta blir 
det både spännande och gott.

ÄVENTYR: Höjdpunkten under en 
resa är för de allra flesta någon 
form av äventyr. Det kan variera 
från en promenad på en vacker 
skogsstig i Kalifornien, golf i 
South Carolina, ett besök till 
Grand Canyon, skidåkning i  
Colorado, fiske i Alaska, boende 
på en ranch i North Dakota, cam-
ping i Yellowstone eller att åka 
ziplina över alligatorer i Florida. 
Äventyr finns det gott om, det 
handlar bara om att bestämma 
vad man är sugen på.

SHOPPING: Hela USA har ett  
brett utbud av butiker som  
passar de flesta plånböcker, från 
trendiga vintage butiker, stora 
lyxiga köpcentran till second 
hand-butiker och loppmarknader. 

Shopping utbudet är makalöst 
och priserna ligger ofta långt 
 under de svenska.
 
Oavsett vad det är som lockar 
just dig vill jag önska dig varmt, 
varmt välkommen till USA!

Johnny Gardsäter
Discover America Sweden

www.discoveramerica.com

USA ÄR FANTASTISKT!

Ledare
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Ju fler som åker, desto billigare blir det.
2 FÖR 280
3 FÖR 380 Gäller torsdag – söndag.
4 FÖR 480 

ARE YOU SWEDISH!?
FÖLJ MED TILL LILLA  
SVERIGE I MINNESOTA

FLORIDAS  
MAKALÖSA
ÖVÄRLD
USA
HETARE ÄN
NÅGONSIN

VINGÅRDAR I 
KALIFORNIEN VI BESÖKER SONOMA COUNTRYS  

BÄSTA VINMAKARE




