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En varm sommar är aldrig något man kan   
räkna med i Sverige. Vintern är seg och hela 
hösten är grå. Jag suktade efter värme och flydde 
till Egypten i början av året. Egypten är ett unikt 
land med historiska pyramider och det berömda 
röda havet med dess vackra korallrev. Jag såg 
både Nemo och delfiner! 

Om du vill solsäkra din sommar är det dags att 
boka resan. Kroatien är det resmål som ökar 
mest bland turister i sommar, där kan du kombi-
nera stadsliv med sol och bad. Pricka dessutom 
av en av världens riktiga sevärdheter – Dubrov-
nik. Sedan 1979 är Dubrovnik med på Unescos 
världsarvslista. Mallorca, klassikern vi svenskar 
aldrig tycks tröttna på, är också hett i sommar. 
Om du bara har varit i Alcúdia eller i någon av 
orterna runt Palma, har du inte sett Mallorca. Att 
hyra bil en vecka behöver inte kosta mer än
1 200 kronor och ger bra valuta för pengarna.

Har du tröttnat på charter eller är mer intres-
serad av att besöka en storstad hittar du fakta 
och tips om New York, en av världens ledande 
storstäder. I detta nummer har vi också kol-
lat upp om man sparar pengar på att resa med 
”all inclusive”. För en barnfamilj är all inclusive 
idealt, det har sina fördelar och är ett säkert val. 
Är du mer sugen på att uppleva landet är det 
billigare med separat flyg och hotell. Då kan du 
lägga pengar på utflykter, shopping och andra 
upplevelser istället! 

Det nalkas ljuva sommar

Michelle Pettersson

The Fault In Our Stars
Hazel har cancer, men det här är ingen bok om 
cancer. Det här är en bok om kärlek, vänskap och 
hopp. Det här är en bok som får dig att skratta och 
att gråta.

Som trettonåring blir Hazel Lancaster diagnostise-
rad med cancer. Hon var beredd på att dö fram tills 
ett medicinskt mirakel krympte tumören i hen-
nes lungor året efter. Två år senare tvingar hennes 
mamma iväg Hazel till en stödgrupp. Där träffar 
hon Augustus Waters, som också har cancer. Au-
gustus verkar tycka att Hazel är en fräck tjej som 
han vill lära känna bättre. Att vara med Augustus är 
både spännande och oförutsett, men Hazel behöver 
honom.

Tusen Strålande Solar
När Mariam är femton år ser hon sin mammas döda kropp hänga från ett 
träd. Hennes pappa tvingar henne att resa till Kabul för att gifta sig med en 
trettio år äldre man. I tjugo år lever hon i ett våldsamt och kärlekslöst
äktenskap fram tills unga Laila blir hustru nummer två. Laila, som har
tvingats glömma sin kärlek till grannpojken efter hennes föräldrar dött i ett
bombdåd. De båda kvinnorna tvingas leva konstant i våld, inte bara i
hemmet utan även på Kabuls gator och tack vare detta växer de närmre och 
närmre varandra.

Hungerspelen
Tjugofyra ungdomar kastas in i en arena och slåss tills en vinnare står kvar. 
Katniss Everdeen är en av dem. Katniss är en av många som kämpar i
tystnad för att få slut på de hemska spelen. Motvilligt hamnar hon istället i
rampljuset och förs till huvudstaden för att stylas och göra ett bra intryck hos 
sponsorerna som ska hjälpa henne i spelen. En kamp mellan makthavarna 
och Katniss börjar redan här. Snart inser Katniss att handlingarna hon gör 
ställer till med stora konsekvenser för både henne och de hon älskar.

Boktips för den resande

Text: Olivia Bothén
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Mallorca 
-Ön med det lilla extra

På den spanska ön Mallorca kan 
du uppleva milslånga sandsträn-
der, turkosa badvikar, god mat och 
ett häftigt nattliv. Barnfamiljerna 
väljer gärna Alcúdia medan de 
som vill ha mer håll-igång söker 
sig till Palmabukten. Mallorca har 
något för alla smaker! På ön tar du 
dig bäst runt med hyrbil och det 
behöver inte kosta mer än 1 200 kr 
för en vecka. Annars är cykel ett 
trevligt alternativ. I och runt Palma 
hittar du en rad cykeluthyrare.

Shoppa smart
I Palma finns både inhemska och 
internationella klädkedjor.                                                                   

Vill du fynda olivoljor och viner 
är det till de små butikerna i byn 
Valdemossa du ska åka.

Festa och släpp loss
Palmabukten är Mallorcas epicentrum för hålligång, till Magaluf i 
Palma Nova reser hundratals ungdomar världen över, varje sommar 
för att festa. På Pacha Mallorca i Palma Nova festar du tillsammans 
med många festglada ungdomar.

Goda cocktails hittar du på Las Terrazas beachclub i Illetes.

Mallorca är ett av våra mest älska-
de resmål. Turister reser hit från 
hela världen, år efter år, till denna 
lilla ö, knappt större än Gottland. 
Den sköna stämningen på
tapasbarerna, böljande vallmofält, 
grönskande olivlundar, hav, berg 
och ljuvliga stränder. Plus den 
eftertraktade medelhavsvärmen 
såklart. Detta gör att Mallorca 
har blivit en ö som älskas av alla 
- från den som bara vill lapa sol 
till upptäcktsresande på jakt efter 
spännande naturupplevelser.

Cala D’or
Doften av pinjeträd och vatten, lika 
turkost som i Karibien,
kännetecknar Mallorcas char-
migaste charterort Cala D’or. 
Mannen som upptäckte Cala D’or 
hette Josep Costa. 1932 såg han de 
fem vikarna, som senare fick det 
gemensamma namnet Cala D’or, 
som han döpte efter sin båt. Costa 
köpte den vildvuxna, obebyggda 
marken och lyckades övertala sina 
vänner att köpa tomter och bygga 
hus. Husen byggdes i Ibiza-stil ef-
tersom Costa var från Ibiza. Ett av 
dessa hus är Hotell Cala D’or – här 
ska du bo om du vill få en känsla 
av eran. Idag är Cala D’or ett popu-
lärt charterresmål för även om de 
inte finns kilometer långa sand-
stränder här, finns det alltså de fem 
bedårande vikar (calas) som Costa 
förälskade sig i. Cala D’or erbjuder 
även flertalet restauranger, mysiga 
glassbarer och shoppinggator. 

Alcúdia
Letar du efter milslånga sandsträn-
der ska du resa till Alcúdia. Den 14 
km långa sandstranden, som ligger 
intill en bilfri strandpromenad, är 
både bred och långgrund vilket gör 
att många barnfamiljer söker sig

hit. Alcúdia är Mallorcas främsta 
sol- och badresmål och har något 
för alla smaker oavsett om det 
gäller strandsporter, shopping-
ställen, restauranger eller hotell. 
Det mest färgstarka folklivet (och 
de bästa tapasrestaurangerna) 
finner du i de äldre delarna
västerut, nära hamnen.

Portals Nous    
I Portals Nous är allt lite dyrare, 
här semestrar spanska kunga-
familjen varje sommar. Till den 
lilla semesterorten, åtta kilome-
ter väster om Palma, reser par 
och långhelgsresenärer som vill 
förena sol och bad med stadslivet 
i närliggande Palma. I Portals 
Nous hittar du exklusiva klädbu-
tiker, hamnen Porto Portals och 
en rad utmärkta restauranger. 
Det är dyrt, men nivån på maten 
och servicen avspeglar priserna.
Öns bästa sushi, den hittar du på 
Tahini sushi bar. En kort pro-
menad ifrån Tahini ligger den 
benvita stranden Playa Portals. 
Här kan du hyra solstolar, tramp-
båt, ta dykcertifikat eller bara 
njuta av solen med en svalkande 
Strawberry Daiquiri. På Roxy 
Beach Bar serveras exotiska

foto: Fritidsresor.se

Naturupplevelser
Cyklister och vandrare har funnit sitt paradis i 
bergskedjan Tramuntana på västkusten och allt fler 
bestiger bergstoppen Puig Mayor, 1 445 meter över 
havet. 

Den som tycker om natursköna promenader väljer 
att resa till Puerto de Sóller, vars omgivningar vim-
lar av bra vandringsleder.

Mallorcas guldkorn
Den näst intill orörda stranden Es Trenc, mellan Sa Rapita 
och Punta Plana, är en av öns vackraste stränder och är ett 
måste för alla som älskar att bada.

Den lilla ön Ses Salines på öns sydöstra sida är välkänd för 
sina små butiker och mysiga tapasbarer. En riktig pärla!
I Deia hittar du inte bara det sagolika hotellet La Residen-
cia Hotel utan även öns bästa restauranger.

drinkar på en båt mitt i havet och 
under sommarmånaderna kommer 
människor hit i småbåtar eller på 
vattenskotrar för en drink och ett 
dopp i det kristallklara vattnet.

Palmabukten
Palma är en av Europas häftigaste 
städer. För dig som vill uppleva 
kultur, shopping, nöjen och nattliv 
med stranden inom räckhåll är Pal-
mabukten ett utmärkt resmål. 
I Palma stad strosar du omkring i 
medeltida gränder med hantverka-
re, gallerier, caféer och tapasbarer. 
Shopping och museer är främst 
koncentrerade till den gamla delen 
av staden, ”Casco Antiguo” och 
den stora affärsgatan Jaime III, som 
bara blir mer och mer exklusiv.  

I gamla stan ligger också den mag-
nifika gotiska katedralen La Seu 
med fantastisk utsikt över staden 
På kvällarna kan du roa dig med 
de hippa spanjorerna på trendiga 
internationella restauranger, barer 
och mindre diskotek. 
En bit ifrån Palma stad ligger 
Palma Nova och Magaluf. I Palma 
Nova upplever du tre fina sand-
stränder, modebutiker och ett 
fartfyllt kvällsliv.  Just närheten till 
Palma stad med dess stora shop-
ping- och kulturutbud är en av de 
saker som året runt lockar turister. 
Livsstilen i Palma Nova går ut på 
att ta för sig av livets goda i form 
av sol och avkoppling på stranden, 
vattensporter, mat, dryck och nöje-
sliv. Precis utanför Palma Nova

ligger badorten Magaluf, en ort 
som idag i stort sett är samman-
vuxen med Palma Nova. Magaluf 
är välkänt för sitt ungdomliga 
och häftiga nattliv och kanske är 
det just därför turisterna domi-
neras av ungdomar från hela 
Europa. Här finns över hundra 
barer i och runt staden, samt 
mängder av klubbar och diskotek 
som har öppet hela natten under 
sommarmånaderna. 
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Text: Michelle Pettersson
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När man reser utomlands och främst till varma ställen behöver man inte fylla 
resväskan med kläder eftersom dagarna för det mesta spenderas vid poolen eller 
på stranden. För dig som väljer att ändå packa ner mycket kläder och annat så 
finns här några saker just för dig!

I RESVÄSKAN

Flip flops
Havaianas är de färgglada portugisiska flipflopsen som är kända 
världen över. De är klassiska och enkla men håller länge. Det 
finns alla olika färger och modeller. (Priserna varierar beroende 
på modell och färg.)

1.

4.

6.

solhatt
Om du vill gömma dig från solen en stund 
så är solhatten perfekt. Den är snygg och 
trendig och det ger en extra accessoar till 
outfiten

2.

3.

SOlglasögon
En klassisk accessoar som är rolig att matcha till outfiten. 
Det finns många häftiga bågar med olika färg och form, går 
inte att få nog av. De tidlösa klassiska Ray-Ban Aviator är 
prisvärda bågar som passar till allt. Ett måste på solsemes-
tern helt enkelt!

Nagelack 
En fin manikyr sitter aldrig fel. Matcha färgerna 
med klänningen eller kanske med dina skor! En 
snygg lack ger en fin detalj och är snygg mot din 
solbrända kropp. 

Sjal
Även om du inte har tid att klä dig 
så gör sjalen att du ser uppklädd ut. 
Finns i massvis med olika färger. 

1. Mönstrade Havaianas / Zalando.se, fr. 289 kr  2. Klassisk stråhatt med svart detalj / H&M.se, 99 kr 3. Vit solhatt med blommor / 
Topshop.com, fr. 246 kr 4. Pilotbågar med guldiga detaljer, Aviator Ray-Ban / Lensway.se, 956 kr 5. Blommig sjal i rosa toner / H&M.

se, 79 kr 6. Nagelack Essie i sommarens färger / Kicks.se, 129 kr

5.

Maxiklänning 
En maxiklänning är enkel att 
slänga på sig efter en dag på 
stranden eller för en tur på 
stan. Dessutom är den enkel att 
matcha till ett par sandaler.

Strandväska
En rymlig strandväska har plats med allt du kan tänkas 
behöva till en mysdag på stranden. Den kommer i alla 
möjliga färger och former. 

Tygskor
Ett par enkla tygskor i olika 
färger. Bra skor till utflykter 
eller stranden eftersom den 
har hel tå. Väldigt snygga och 
lättmatchade. 

7. Bohem inspirerad väska med mönster / Asos.se, 330 kr 8. Stråväska med bruna handtag / Lindex.se, 299 kr 9. Maxiklänning med 
magnoliamönster / Houseoffraser.co.uk, 1000 kr 10. Gul maxiklänning / Net-a-porter.com, 6 420 kr 11. Blommig maxiklänning /Hm.
com, 399 kr 12. Blåa Toms / Brandos.se, fr. 549 kr 13. Mönstrade Toms / Brandos.se, 699 kr 14. Chubby Stick Moisturizing Lip Colour 

Balm / Kicks.se, 215 kr 15. Gult halsband / Lindex.se, 129 kr 16. Orange färgat halsband / Lindex.se, 149 kr 17 Brons-guldigt halsband / 
Lindex.se, 129 kr

7.

8.

10.

11.
12.

13.

15.16.

15.

14.

9.

Halsband
Ett snyggt och färglatt halspand piffar till vilken 
outfit som helst. Om du vanligtvis kör med 
silver, testa något nytt - färg!

Läppstift
Cliniques nya läppenna både återfuktar och ger 
färg till dina läppar. Liten och enkel att packa 
ner och ger dig extra glow.  
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medelhavspärlan Kroatien
I Kroatien finns Medelhavets klaraste vatten, 
god mat, glada människor samt kultur i mäng-
der. Semesterpärlan som har allt, har blivit ett 
allt mer populärt de senaste åren. Prisnivån är 
fortfarande överkomlig och det är inte svårt att 
hitta områden utan charterturism. Sommarens 
bästa upplevelser får du i Kroatien. 

Jag själv besöker staden Makarska som ligger i södra 
Kroatien, en bit från flygplatsen Split, varje sommar. 
Jag älskar det! Det är så otroligt vackert och jag njuter 
av varje stund. Makarska riverian, är självklart min 
favorit och mycket av mina upplevelser kommer där-
ifrån, men jag har även besökt andra platser i landet. 
Ett besök i en av världens vackraste städer, Dubrov-
nik, i södra Kroatien, är ett måste när man är här. Det 
är en av världens riktiga sevärdheter och är sedan 
1979 med på Unescos världsarvslista. Kroatiens hu-
vudstad Zagreb har också mycket att bjuda på. Oav-
sett om du är intresserad av sightseeing, shopping, 
god mat, spännande stadsvandringar eller historiens 
vingslag kommer du att trivas. Men söker du sol och 
bad bör du ta dig till antingen norra spetsen Istrien 
eller till området kring Split i södra delen av landet. 

Ett paradis för äventyraren
Kusten är fylld av många och höga berg vilket gör 
att det finns bra möjligheter till bergsklättring och 
vandring. Det klara vattnet och klippiga kustremsor 
gör att det också är perfekt för dykning.  
Om du tröttnat på strandliv kan du åka på utflykt 
med färja, utflyktsbåt eller hyrd segelbåt till någon av 
de 1 200 öarna. Bussarna gör att det är både billigt 
och smidigt att besöka grannstäder.

Något man inte får missa när man besöker Kroatien 
är ”river rafting”. Man tar sig fram i forsande sötvat-
ten på en gummibåt med varsin paddel i högsta hugg. 
Några stopp längs vägen ingår också, då finns möjlig-
het att bada och även att hoppa från klipporna för de 
modiga. Bered dig på spänning, fart och fantastiska 
vyer. I Omiš hittar du en av floderna som bjuder på 
fantastisk rafting för den som söker upplevelser. 

Rafting i bergstrakterna i  Omiš är en mycket uppskattad 
dagsutflykt.

 FAKTA:
 Befolkning: 4.6 miljoner
 Restid: Direktflyg tar cirka 2,5 timmar.
 Tidsskillnad: Svensk tid + 0 timmar
 Språk: Kroatiska är officiellt språk; serbiska och tyska
 talas av minoriteter. 
 Valuta: Kuna.
 Prisnivå: Lite billigare än i Sverige.
 Religion: Huvudsakligen katoliker; minoriteter av 
 ortodoxt kristna, muslimer och protestanter Mat och godsaker

Kroatien har många läckerheter 
att erbjuda i form av mat, dryck 
och godsaker. Det kroatiska köket 
är besläktat både med det östeu-
ropeiska och det vid Medelhavet, 
men med många lokala speciali-
teter. Två klassiska kötträtter är 
cevapcici (kryddjärpar) och raznici 
(grillspett) och jag rekommende-
rar att beställa in ”mixed grill” där 
man får smaka lite av varje, det lär 
uppskattas av hela sällskapet. 

Glass i stora lass kan man också 
räkna med då man stöter på ett 
glasstånd var tionde meter längs 
en del turistrika stråk. Utbudet av 
glass är stort och glassen är både 
god och billig. 

Att fika är jättebilligt och caféerna 
är många, så passa på att ta en kaf-
fe och kaka (eller kanske en glass?) 
när du tar en paus från solen under 
dess varmaste timmar.  

Mixed grill passar alla i sällskapet.

Hej, hej då                                                
God morgon                                            
Goddag                                                      
God kväll                                                  
Godnatt                                                   
På återseende                                          
 
Bageri                                                         
Slaktare                                                     
Konditori                                                  
Apotek                                                       
Mataffär                                                     
Hur mår du?                                           
Tack, jag mår bra                                 
Var ligger..?                                                
Hur långt är det till..?                           
Hur tar man sig till..?                              

Text & foto: Elin Selse
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Bog
Dobro jutro
Dodra dan
Dobra vecer 
Laku noc
Dovidenja

Pekara
Mesnica
Slisticarna
Apoteka
Supermarket
Kako ste?
Dobro, hvala
Gdje je..? 
Koliko je daleko do..? 
Kako mogu doci do..?



Whitsunday Islands i Australien är det perfekta paradiset för dig 
som är ute efter avkoppling och nya upplevelser. Med sin vackra 
natur och sitt turkosa vatten är det här stället utöver det vanliga.

 - kristallklart vatten och vackra stränder
Australien Whitsunday Islands



Checka in

En elektronisk våg som du enkelt och smidigt 
väger ditt bagage med. 129kr, Accent.

Var väl förberedd till resan med 
en smart guidebok där allt det 
nödvändigaste du behöver veta 
står. 129kr, Accent.

smarta gratisappar

Tips för billigare resa

Skydda ditt pass med ett coolt passfodral och matcha 
det med en bagagetag.  Passfodral 219kr, bagagetag 
95kr, Bluebox.se.

Badkartan
Hitta de närmsta badplatserna i 
Sverige där du är eller sök baserat 
på orts- eller platsnamn.

UD Resklar
Utrikesdepartementets alldeles 
egna app med resetips, tips om 
vaccinationsbehov och eventuella 
resevarningar för olika områden i 
världen.

Reseguiden sista minuten resor
Ibland vill man bara kunna dra iväg 
snabbt och lätt på en resa i sista stund. 
Med denna app kan du hitta just de 
resorna.

TripAdvisor
Världens största resecommunity 
för och av resenärer. Här finns 
resenärers resetips och omdömen 
om allt från hotell till restaurang-
er, butiker och aktiviteter från alla 
olika ställen i världen.

1. Leta och jämför. Olika flygbolag har 
olika saker att erbjuda . Mycket förarbete 
krävs, skaffa dig bra överblick innan du 
bokar något.

2.Var flexibel. Är du beredd att åka olika 
datum och tider? Det kan spela stor roll 
för priset.

3. Flyg till/från annan ort. Resor från vissa 
flygplaster är billigare än andra.

4. Köp bara flygstol. Resten löser sig oftast 
på plats.

5. Kolla andra länders flygbolag. Där 
kan precis samma resa ha ett annat pris, 
beroende på vad som är populärt i just det 
landet.

6. Var beredd att mellanlanda. Mellan-
landning kan vara omständigt och ta tid, 
men sänker ofta priserna rejält.

Tips, appar och annat för dig som ska ut och resa!

Topp 3 Resetillbehör 
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Gillar du att shoppa billigt?
Pricerunner har i sin stora prisstudie jämfört 25 

olika varor och tjänster, där de listat de 20 billigaste 
städerna i världen. 

Bombay, Indien
Bangkok, Thailand
Warszawa, Polen
New York, USA

Kapstaden, Sydafrika
Shanghai, Kina

San Fransisco, USA
Prag, Tjeckien

Dubai, Förenta Arabemiraten
Vilnius, Litauen

Lissabon, Portugal
Budapest, Ungern

Berlin, Tyskland
Dublin, Irland

Wien, Österrike
Moskva, Ryssland
Madrid, Spanien
London, England

Rom, Italien 
Amsterdam, Nederländerna 

Billigaste städerna

Bangkok, Thailands huvudstad. En livlig stad 
med mycket och billig shopping. Det finns bred 
variation om du är ute efter lyx eller budget. För 
endast lite pengar kan du leva och ta dig fram i 
denna storstad. 

Kapstaden, en storstad i vackra Sydafrika. Här 
kan du hitta på allt från shopping till safari - allt 
i en stad! Här lever och äter du billigt. 

New York, världsmetropolen, som bara inte går annat 
än att älska. Atmosfären, människorna och de ma-
gestätiska byggnaderna gör New York till en stad att 
räkna med. Bilderna kommer från Ving.se
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Bli en bättre resefotograf

Tänk om du kunde få med dig klockre-
na semesterbilder hem från resan. Du 
vet sådana som får det att bubbla i hela 
kroppen vid minnet av hur underbara 
dagarna var. Bilder som får alla vänner 
att stöna av avund och själva vilja kasta 
sig på nästa flygplan bort.

Alla kan lära sig att ta riktigt bra re-
sebilder. Här delar vi med oss av våra 
bästa tips på hur man lyckas med
semesterbilderna.

Ta med kameran
För att inte missa något tillfälle för en bra bild bör 
kameran vara med så mycket som möjligt.

Ta många bilder
Dagens digitala kameror gör det möjligt för oss att ta 
massvis med bilder och enkelt kunna rensa bland dem 
efteråt. Ta vara på det! Desto fler bilder du tar desto 
större chans är det att du får en riktig kanonbild.

Ha en behändig kamera
På resan kanske det passar bättre med en liten smidig 
kompaktkamera än en den största systemkameran. 
Det finns idag även flera mellanting, så känn efter vad 
du kan hantera och vad du kommer orka konka på.

Filma mer
Bilder i all ära, men passa också på att filma under din 
resa. Otroligt roligt att se på när man kommer hem. Du 
kanske till och med kan klippa ihop en resefilm som 
minne?

Välj din tid

Fota från olika vinkar

Zooma 

Ett klassiskt knep för att få bättre bilder på sommaren 
är att vara ute på tidiga morgnar och sena kvällar. Då 
är ljuset som bäst.

För att komma nära ett objekt är zoom ett utmärkt 
verktyg. Det blir en annan bild när man går närmre, 
ibland bättre, testa dig fram!

Det är du som fotograf som bestämmer hur betrak-
taren ska uppfatta bilden. Var kreativ, klättra upp i ett 
träd och fotografera ditt motiv, lägg dig ner i sanden...
Tänk annorlunda!

Text & foto: Elin Selse
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All Inclusive 
- är det prisvärt?

Text: Michelle Petterson
Foto: Fritidsresor

All inclusive är bekvämt, du behöver inte ta fram 
plånboken på hela semestern, dessutom ingår all 
mat och dryck. Billigare än att pussla ihop resan 
själv, det blir det dock sällan.

Allt fler väljer att resa med all inclusive vilket be-
tyder att man betalar i förväg för mat. Ibland kan 
det vara skönt att slippa leta restaurang varje kväll 
på semestern, kanske för att man reser i ett stort 
sällskap eller med små barn. Då är det enklare 
att plocka mat och kakor från bufféborden och 
slippa höra tjat om mer glass.

All inclusive brukar kritiseras för att det konkur-
rerar ut lokala krogar på turistorterna. Gästerna 
har ju redan betalt för att äta och dricka inne på 
hotellet och går ogärna ut för att spendera mer 
pengar.

I Grekland sparar man mest
Om man nu vill välja det bekväma all inclusive 
alternativet och äta på hotellet - sparar man några 
pengar? Det beror på hur mycket man vill äta och 
dricka utöver själva måltiderna. I allmänhet krävs 
ett par flaskor vin eller fyra glas öl om dagen för 
att komma upp i samma pris som all inclusive. 
Undantaget är Grekland där allt inkluderat är 
ovanligt, men ofta prisvärt. Väljer du all inclusive 
på ett billigare hotell blir det prisvärt, men då får 
du vara medveten om att urvalet på bufféerna är 
mindre och råvarorna enklare.

Så gjorde vi jämförelsen 
Vi har kollat priset för en chartervecka i början 
av juli på sammanlagt 12 hotell på fyra populära 
resmål. Vi har fått uppgifter om pris för lunch och 
middag av Forex Bank.
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NEW YORK

Broadway. Times Square. Empire State Buil-
ding. Frihetsgudinnan. Central Park. New 
York är staden för alla. Staden för kulturäls-
karen, modelejonet och livsnjutaren. New 
York är staden där alla världens människor 
möts och lever sida vid sida.
Filmer och serier som Sex and the City, Gossip Girl 
och Breakfast at Tiffany’s får oss att drömma oss bort 
till staden som aldrig sover – The Big Apple.
De lokala marknaderna, de små och lite udda muse-
erna och de undangömda parkerna gör att den stora 
staden får en charm.

Vad är det då som lockar tusentals människor till 
New York varje år? Är det alla sedvärdheter, det
internationella köket eller är det för att få dina
drömmar uppfyllda? Oavsett varför du är i staden 
finns det självklara platser du inte får missa.

Att se en äkta Broadway-pjäs är något du inte får 
missa när du är i New York. Hela teaterdistriktet är 
en populär turistattraktion. Historiskt sätt har mu-
sikaler pågått längre än vanliga teateruppsättningar 
och 2006 tog The Phantom of the Opera över som 
den längst pågångna musikalen från Cats.

Broadway

Times Square
Med sina lysande neonskyltar är Times Square verk-
ligen det ställe som skriker ut att du är i New York. 
Hundratals människor samlas här varje nyår för att 
bevittna när den berömda nyårskulan släpps.
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New Yorks hjärta – parken där du både varvar ner 
och tar en löprunda i. Det finns guidade turer för dig 
som är intresserad av parkens historik, ekologi och 
design. En av Central Parks favoritattraktioner är 
karusellen, vilken besöks av nästan en kvarts miljon 
människor varje år.

Åker du till New York på vintern är skridskorinken 
vid Rockefeller Center ett perfekt ställe att besöka. 
Där finns även en stor julgran med maffiga dekora-
tioner runt jultiderna.

Ground Zero är platsen där World Trade Center
skyskraporna stod innan den 11 september 2001. 
Tvärs över gatan finns en kyrka, där
räddningsstyrkan övernattade och samlade krafter 
under attacken. Nu är den full med meddelande, 
bilder och minnen från den här dagen som ger en 
rysningar när man kommer in i byggnaden.

Rockefeller Center

Empire State Building

Ground Zero

Central Park 

Frihetsgudinnan
Är du i New York får du ju inte missa USA:s eget 
kännetecken – Frihetsgudinnan! Den 146 meter 
höga statyn ligger på Liberty Island, en kvarts resa 
med färja från Battery Park. Bäst är det om du bokar 
biljett i förväg, då det både är begränsade platser och 
köerna är ofta väldigt långa. När du väl är på Liberty 
Island har du en fantastisk utsikt över Lower Man-
hattans skyline samt tillgång till Statue of Liberty 
museet. Utställningen visar statyns symbolik och
historia och du kan även titta upp i statyns inre
genom ett glastak.

Empire State Building är kanske New Yorks mest kän-
da skyskrapa. Bland de 73 hissarna finns det några 
snabbgående, för att transportera besökarna upp och 
ner – 365 meter i minuten. Från lobbyn åker du upp 
till våning 80, där du sedan åker med en hiss upp till 
den glastäckta gången på våning 86. Du har utsikt 
över ett panorama 130 km bort från denna våning! 
Trappan med sina 1576 steg är tyvärr inte längre 
öppen för allmänheten, men en gång om året ordnas 
löptävlingen Empire Step-Up Race, där de snabbaste 
deltagarna tar sig upp på mindre än 10 minuter.

Text: Olivia Bothén
Foto: Martin Adolfsson och Ving
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Till Egypten reser tusentals solsuktande svenskar varje vinter. Landet 
bjuder både på kultur och röda havet med dess fantastiska korallrev 
och delfiner.

 - det perfekta resmålet på vinterhalvåret
EGYPTENgiftun island



Burma

Resfakta
Huvudstad:  Naypyidaw
Invånarantal: Ca 60 miljoner
Språk: Burmanska
Tidsskillnad: Svensk tid + 5.30 timmar
Valuta: Kyat
Resa hit: Fritidsresor är de första som er-
bjuder charterresor till Burma, men andra 
bolag såsom Solresor erbjuder rundresor.
Klimat: Det finns tre olika klimatsäsonger 
i Burma. Den varma perioden varar från 
mars till maj, regnperioden är mellan juni 
och oktober och den kalla perioden är 
mellan november och februari. 
Restid: Ca 15 timmar från Köpenhamn

Sagolika Burma
Orörda stränder och guldsmyckande tempel 
väntar när portarna till Burma nu öppnats. 
Upplev landet med de vackra solnedgån-
garna där tiden stått still. Njut av den 
myllrande storstaden Rangoon, tusentals 
orangeklädda munkar, det vackra paradiset 
Ngapali Beach och den obeskrivligt vackra 
solnedgången över 2200 tempel i Bagan. 

Burma är till ytan det största fastlandet i 
Sydostasien och de närmsta grannländer-
na är Indien och Bangladesh i väster, Tibet 
och Kina i nordöst samt Laos och Thai-
land i söder. Landet har en lång kust mot 
Bengaliska viken. Med sina 60 miljoner 
invånare har landet över 135 olika folkslag 
representerade i landet. Burma som länge 
varit hemlighetsfullt för omvärlden har nu 
öppnat upp portarna för turismen. Det är 
det perfekta resmål för dig som är även-
tyrlig och som föredrar en semester bland 
lokalbefolkningen, istället för massvis med 
tusister.
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Bonusfakta: Sedan november 2005 är Naypyidaw ny administrativ huvudstad. Den har drygt 1 miljon invånare i 
storstadsområdet och ligger 320 km norr om den tidigare huvudstaden Rangoon (Yangon).

Drömresan

Rangoon
Landets kommersiel-
la föredetta huvudstad 
Rangoon är den naturli-
ga startpunkten för en 
resa till Burma. Här får 
man absolut inte missa 
Shwedagon Paya, landets 
mest fotograferade bygg-
nad. Detta tempelområde, 
upphöjt på en kulle, utgör 
bilden för nationen. Ran-
goon bjuder också på fan-
tastiska resauraner några 
museer och spännande 
och färgstarka marknader.

Bangan
De olika kungarna som regerade i staden Bagan i Bur-
ma för tusen år sedan låg inte på latsidan. Idag finns 
över 2200 av templena från den tiden kvar. Templena 
är så många och så fantastiska att man kan stanna där 
flera dagar. Upptäck området till fots, med cykel, häst 
och vagn eller varför inte luftballong? Text: Julia Eckerholm

Foto: Fritidsresor
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