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Varmeglade nord
menn drømmer om
sol og badeliv i mør
ketiden. Stadig flere
ønsker å sikre seg
neste vinters solreise
tidlig og bestiller alle
rede nå feriereisen
for neste år. Her er
noen spennende
nyheter.

På
reisefot

Marianne Antonsen
Artist, Fredrikstad
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14

Reiser
Å DRØMME OM

ONSØY ER MITT
FERIEPARADIS
Din største feriedrøm?
– At sønnen min og jeg kan få
oppleve et fotball-VM sammen.
Hvor reiser du gjerne
tilbake?
– Roma! Og Firenze.
Hva liker du å gjøre i ferien?
– Bruke tid med familien; til bad,
sol, spill og lek. Men liker også
byferier med venner — med god
vin, mat, museer og konserter.

3NYHETER

Storbyen i ditt hjerte?
– Berlin! Men anglofile meg blir
heller aldri lei av London.
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Har du en restaurantanbefaling?
– Nobu i New York. Den på
57. gate. Asiatisk mat av første
klasse og kul stemning.

1

Beste hotellopplevelse?
– Den finner du i Oslo rett og slett.
The THIEF på Tjuvholmen. Gjen
nomført lekkert, med varm og
velkommen stemning og en
fabelaktig frokostbuffet.

ROMANTISK LUKSUS: EsNATURSKJØNN ØY: Neste vinter er den vak
2
3
cape Travel har inngått et sam
re, indonesiske øya Bali en av Star Tours ekso
arbeid med lekre Sandals i Karibien
tiske nyheter. På programmet står både vanlige
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Cruiseindustrien satser
som aldri før i Asia, og
verdensdelen seiler opp til
å bli en av de nye cruisefavorittene. Også for Roy
al Caribbean Cruise Line,
RCCL er Asia et hoved
satsingsområde. Både
Voyager of the Seas og
Mariner of the Seas flyttes
fra tradisjonelle cruise-de
stinasjoner i Det Karibiske
Hav over til Asia somme
ren 2014. RCCL vil ha
cruise som seiler fra Kina,
Japan, Singapore og Tai

ET FLYTENDE HOTELL: Et
cruise i Asia bringer deg på en
behagelig måte til drømmestren
der, livlige byer og lokale miljøer.

wan i perioden april 2014
til september 2014.
www.rccl.com, www.
cruisespesialisten.com

Brussels Airlines
starter tre nye ru
ter til Korsika til
sommeren. Til
Ajaccio, Bastia
og Figari fra Oslo
via Brussel med
oppstart 31. mai.

GI HUDEN SOMMERGLØD

Det går mot vår og lysere tider!
Med Helena Rubinsteins Summer
Legs (kr 315) og Lancômes
Flash Bronzer
Custom Wear
(kr 290) kan du
trylle frem en fin
og naturlig brun
farge i ansiktet og
på bena.

Det lille
EKSTRA

– Hva shopper du i ferien?
– Jeg shopper minst mulig! Vil
heller sitte på kafeer og restau
ranter og se på folk og livet rundt
meg.

SANSELIGE ZANZIBAR:
Norges største reisearrangør,
Ving, lanserer reiser til den lille øya
Zanzibar rett utenfor Tanzania nes
te vinter. En eksotisk godbit. Fa
belaktige muligheter for sol og ba
deliv er bare en del av en større
helhet. La deg forføre av krydder
dufter, 1001 eventyr og verdens
bredeste smil. www.ving.no

og kan tilby 15 lekre «all inclusive»luksusresorter kun for par på St.
Lucia, Jamaica, Antigua, Bahamas,
Grenada og Barbados. Les mer på
http://escape.no/sandals.

CRUISEBOOM
I ASIA

Nye langruter til Korsika

SOLVARME

1

Leser
TIPSET -

Favorittbadestrand?
– Det er enkelt; Levvel-stranda
i Onsøy, der vi har hytte.
Mitt ferieparadis.

pakkereiser og en rundreise med blant annet kokkekurs med
TEMA. Øya passer både for de romantiske, opplevelseshungrige og for
barnefamilier. Noen forbinder øya med smaragdgrønne terrasser hvor det
dyrkes ris, andre ser for seg Julia Roberts på sykkel gjennom kunstnerby
en Ubud i filmen «Spis, elsk, lev». www.startour.no
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Sykkeltur til begjær

I løpet av de siste 20 årene
har min kollega, Ingrid G.
Jovik, og jeg syklet rundt
omkring
i Frankrike.
Vi hygger
oss veldig
på diss e
turene.
Frankrike
Liv Klungsøyr er et fan
TransProvence tastisk

land med uuttømmelige mu
ligheter for opplevelseshung
rige syklister. Hvis jeg lukker
øynene for å se for meg den
aller vakreste turen, så stiger
det enorme fjellet Mont Ven
toux frem for mitt indre blikk
— med sitt halskjede av vak
re landsbyperler rundt åskan
ten. Her er bølgende vinmar
ker, sølvskimrende olivenlunder og småveier som er

skjermet for trafikk. Opplevel
sene ligger tett, og terrenget
er akkurat passe kupert. En
ukes sykling fra den ene vin
landsbyen til den andre er
balsam for sjelen og deilig,
avkoblende mosjon for stive
kropper. Avignon er utgangs
punkt et for denn e turen.
Anbefales alle fra 12 år og
oppover.
www.transprovence.no
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ILDSJELER:
Gjennom pro
sjektet «Haven»
ønsker ektepa
ret Sara og Paul
Wallimann å gi
foreldreløse
ungdommer en
inngang til hver
dagen ved å ut
vikle kunnska
per og tjene
egne penger.

DELIKAT: Haven er en oase der du kan
nyte god mat med god samvittighet.

PÅ TOPP: New York
er en helårsdestinasjon
med fantastiske
shoppingmuligheter

DIREKTE
TIL
AALBORG

FAKTA

LeserTIPSET

HJELP TIL

PÅ VERDENS
TOPPEN: Angkor
Wat i Kambodsja
er et av fortidens
underverk.

FORELDRELØSE

BARN
I KAMBODSJA
HUSTEMPEL:
Også ånde
ne får godt
stell.

KAMBODSJA: Midt i travle og støvete ga
ter i Siem Reap (utgangspunktet for besøk
i Angkor Wat) ligger en liten oase som er
verdt et besøk. Sammen med ektemannen
Paul har sveitsiske Sara Wallimann startet
en restaurant som har mer å tilby enn smak
fulle retter. Ekteparet Wallimann besøkte
Kambodsja for første gang i 2008. De falt
pladask for landet og ble værende i syv må
neder mens de jobbet på et barnehjem. Der
oppdaget de at ungdommene ble tvunget
til å forlate barnehjemmet når de nådde en
viss alder — uten noen oppfølging eller støt
te. Ekteparet fikk ideen om å starte en re
staurant hvor ungdommen selv kunne bidra.
I 2011 åpnet de restauranten «Haven», som
hvert år tar inn foreldreløse ungdommer
som får opplæring og jobb. Et besøk i den
ne restauranten gir deg en perfekt anledning
til å smake nydelige retter basert på tradi
sjonelle oppskrifter fra Kambodsja. Men
enda viktigere er det at du på denne måten
bidrar til at disse ungdommene får en bed
re hverdag.

Nordmenns
reisevaner
Suvenirtipset

Fra Sissel Berg i Råholt har vi fått
dette fine tipset: «Prospektkort er
billige og dekorative suvenirer
som er lette å frakte og nesten
ikke veier noe. Når vi kommer
hjem, kjøper vi rammer og hen
ger dem opp på veggen. Kjøp
gjerne et veggkart også. Marker
stedene på kartet der du har
vært med små runde papirlapper
som du limer på. Bruk en vanlig
hullmaskin til å lage lappene.»

EVERT TAUBES VISER

Trykk og syng! Med visesangboken
«Evert Taube» kan gamle og unge
synge kjente og kjære viser til ak
kompagnement fra bokens inne
bygde lydavspiller. En morsom
måte å lære Taubes visekunst på.
Pris kr 449, Cappelen Damm.

Hilsen Marie S.T., Oslo
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livsnytere
BYEN FOR

FAVO
RITT:
I sommer
vil vi helst
til Kreta, og
vi vil spise
sunn mid
delhavs
mat.

Restaurant Ha
ven
Adr esse: Sok Sa
Reap, Kambod n Street, Siem
sja.
Telefon: +85578
eat@havencam 342404
www.havenca bodia.com
mbodia.com

Trender for 2014 viser at vi vil bo
flott, men flyreisen skal være billig,
viser en undersøkelse om nord
menns reisevaner.
– Vi reiser stadig mer og er blitt litt
«fine på det» når vi bestiller hotell,
sier Terje Berge, direktør i FINN reise.
– Når det gjelder flyreiser, har vi imid
lertid en helt annen innstilling: Flyturen regnes kun som en transport
etappe, og vi er opptatt av å betale
så lite som mulig for den, sier Berge.
Undersøkelsen viser at det er de tra
disjonelle reisemålene som topper
popularitetsstatistikken. Aller helst vil
vi til New York og Kreta.
www.finn.no/reise

30. mars starter SAS direkte flyvninger
til byen som kan by på maleriske smug,
lekre butikker, et blomstrende kaféliv og
nærhet til flere flotte badestrender. Her er
fem tips når du besøker Aalborg:
BORG
1AAL
2UNIKT KONDITORI
BEERWALK
For 100 danske kroner
får du et glass i hånden,
som kan fylles opp på
seks forskjellige skjen
kesteder i hjertet av
byen. Veibeskrivelse føl
ger med. En morsom
måte å oppleve byen
på. Kan kjøpes i de
fleste hoteller og på Visit
Aalborgs turistkontor.

Penny Lane er et morsomt kon
ditori, der du også kan handle hjem
melagde delikatesser, viner, vintage
klær og pyntegjenstander.
www.pennylanecafe.dk

3LUKSUSSKO TIL RØVERPRIS

Er du vill etter lekre sko, må du finne veien til
Kenza Sko, som ligger i Aalborgs eldste hus fra
1616. Her kan du handle kolleksjonsprøver på eks
klusive, italienske designersko til 60 prosent av nor
malpris. Østerågade 25. www.kenza.dk

MED HURTIGRUTEN TIL

GRØNLAND

Den arktiske
villmarken på
Grønland byr
på et av ver
dens mest
uberørte og
spektakulære
landskap. På
Hurtigrutens
nye ekspedi
sjoner med
MS Fram
kommer du tett på mektige islandskaper og ny
delig natur, og du får også besøke små boset
ninger der inuittene tar deg med på en autentisk
opplevelse av det ekte Grønland. Reisen «Ark
tisk villmarkseventyr» har avreisedato 14. juni og
26. juni. www.hurtigruten.no
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4HAVNEFRONTEN

Den nye, moderne havnefronten byr
på kultur og arkitektur i verdensklasse.
Mesterverket Utzon Center er
skapt av Jørn Utzon, arkitek
ten bak Australias verdensbe
rømte Sydney Opera House.
En herlig smak av moderne
«smørrebrød» får du i restau
ranten med utsikt over
Aalborg havn.
www.utzoncenter.dk

5KAFFEKUNST

Byens beste kaffebar
heter «Behag din
Smag». Her blir hjem
mebakst og kaffe ser
vert som små kunst
verk. Lene Hyldahl
og Jeppe Hasager
reiser verden rundt
og håndplukker de
beste kaffebønnene
fra plantasjer i Kenya,
Nicaragua, Costa Rica
og Brasil. www.behagdinsmag.dk
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