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Aktiv Värmlandssemester ger ro i själen

I MAKLIG TAKT

KONSTEN POPPAR  
UPP I MALAGA
Malaga putsar fjädrarna 
för att lyfta från bedagad 
hamnstad till kulturmetro-
pol. Det senaste till skottet 
är Centre Pompidous filial, 
Pop-Up Pompidou.  sid 8

VIN

Många har  
planer på att 
satsa på just 
bubbelvin.  sid 11

GRABBIGT MÅL  
FÖR PIZZASUGNA 
Ibland är en pizza, öl och  
en storbildsskärm med  
fotboll precis det man  
längtar efter. Då är  
Enzo’s vid Hornstull ett 
helt okej alternativ.  sid 10

med Club Eriks
Jul & Nyårskryssa Mer information

och bokning
på 08-20 55 00
eller cluberiks.se

Besök gärna vår butik på Saltmätargatan 8 så bjuder vi på fika.T-Rådmansgatan.
Öppet vardagar från 9 till 17.Välkomna!

Vinjett 251 x 43 Jul & Nyår:Layout 1 15-06-11 08.46 Sida 1
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Kockens bästa tips 
för utomhusmat-
lagning. Följ SvD:s 
grillskola.  
SvD.se/om/grillskola
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RECEPT 

Packa picknick-
korgen full
Sommartid vill vi äta på stran-
den, i skogen, på ängen. Huvud-
saken är att det är gott. Och att  
vi är ute. Varsågod, fyra recept 
att njuta under bar himmel från 
”Till bords med systrarna Eisen-
man” (Bonnier Fakta).
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12

09

04 Reportaget – Värmland

08 Sevärt – Malaga

09 Utvalt

10 Krog

11 Vin

12 Recept

INDEX

UTVALT 

Hundraåring med guldläge i Krakow
Vill du uppleva det genuina Krakows sevärdheter, kaféer och vodka-
barer ligger retroromantiska Hotel Francuski, uppfört 1912, på bästa 
tänkbara läge. 

Fem vita sugrör  
och ett parasoll

Anna-Maria Stawreberg är matredaktör i SvD  
Resor och mat.  anna-maria.stawreberg@svd.se

Vi fick fotot av våra vänner i bröllopspresent. De 
hävdade med bestämdhet att det inte alls handlade 
om ironi, de ville bara påminna oss om en fantas-
tisk dag på deras lantställe på Västkusten. 

Dagen var just så där fantastisk som det bara 
kan bli på Västkusten, med karga klippor, kristall-
klart salt vatten och strålande sol. Våra vänner: sol-
brända, starka och muskulösa. Vår familj: taniga, 
magra och blekblå. Som en samling vitskimrande 
sugrör. 

Men det är så vi ser ut. Det är bara att inse fakta. 
Och det är något vi måste leva med sommartid. Vi 
är som fem glaciärblå smurfar. Det har naturligtvis 
praktiska fördelar: när vi befinner oss på en strand 
syns det direkt var vi gjort oss hemmastadda. Det 
lyser liksom omkring oss. 

Å andra sidan blir det inte mycket strandtid,  
eftersom vi vet hur skadlig solen kan vara för oss 
rödhåriga, blåhyade personer. Vi bromsar därför 
in bilen så nära som möjligt, galopperar ner till 
badplatsen, fäller upp parasoll, smörjer-smörjer 
och badar innan det är dags att inta skuggplats 
igen. Men det innebär inte att vi inte hinner och 
kan njuta. Den här veckan tipsar vi om god mat för 
stranden. Missa inte det!

KRÖNIKA

ANNA-MARIA  
STAWREBERG

Kontrasternas Japan  
Japan-LIGHT, 9 dagar, fl era avresor, 23 450:-
Upplev några av Japans allra främsta sevärdheter inbäddade i vackraste 
höstskrud. Vi ser tempel i guld och magnifi ka trädgårdar i landets kulturella
huvudstad Kyoto, utforskar världsarvslistade bergsbyn Shirakawago och 
övernattar på traditionellt ryokan. Resan fortsätter genom storslagen natur 
till Tokyo, en av världens mest fascinerande storstäder. Denna resa är med 
engelsktalande guide och lämnar gott om tid för egna upptäckter. 

Japans kontraster, 14 dagar, avresa 1/4, 48 950:-
Följ med på en resa som ger dig det bästa av Japan. Vi får uppleva urgamla 
traditioner i Kyoto och Nara och som kontrast den supermoderna världsmet-
ropolen Tokyo. Vi får ta del av landets intressanta historia i Hiroshima, åka 
snabbtåget Shinkansen, njuta av en fantastisk matkultur och bada i Arimas 
välgörande källor. Vi upplever Japan med alla våra sinnen. Och allt tillsam-
mans med vår mycket uppskattade guide Magnus Carlsson.  

08 545 188 40   
WWW.LOTUSTRAVEL.SE



Stora Nya Zeelandsresan Nya Zeeland är nästan för bra för att vara sant. Från subtropiska regnskogar till kalvande glaciärer, från Sydöns snöklädda 
alper till djupa fjordlandskap och däremellan mångkulturella städer, levande maorikultur och 47 miljoner får. Lägg till trevliga ”kiwis” med härlig humor 
och du har Nya Zeeland i ett nötskal. Max 26 pers, svensktalande Jamboguide, avresor 12/11, 17/12, 7/1, 11/2. Från 55.700 kr.

www.jambotours.se
Tel 020-52 22 22

Stora Australienresan Från väst till öst, från syd till nord. En komplett resa, som inkluderar höjdpunker som Western Australia, Melbourne, Ayers 
Rock, Sydney och Barriärrevet. Vi bor på fi na, fyrstjärniga hotell. Vi lär känna folket, den vackra naturen, den märkliga faunan och pulserande storstä-
der. Max 26 pers, 20 resdagar, svensktalande Jamboguide. Avresor 22/10, 6/11 (full), 23/1, 11/2. Pris från 57.900 kr. 

Stora Nya Zeelandsresan

Stora SStora tora tora Australien-
        resan

Perth – Fremantle – Adelaide – Barossa Valley – Great Ocean Road – Melbourne – Cairns – Daintree National Park – 
Stora Barriärrevet – Ayers Rock – Sydney

Stora Vietnamresan Vietnams historia har 
kantats av kejsarstyre, kolonisation och krig. 
Nu regerar framtidstron. Från 25.700 kr. 

Stora Stora Stora 
Vietnam-
resan

Klassiska Indien. Indiens storartade sevärd-
heter. Inklusive undersköna Taj Mahal, tiger-
safari och myllrande Varanasi. Fr 26.500 kr. 

Sydamerikansk odyssé Resan rivstartar i Rio, sen höjdpunkter som Iguazufallen, Buenos Aires 
och Pampas. Vidare till La Paz och Titicacasjön. Resan avslutas med Cusco, Urubambadalen och 
Machu Picchu. Max 26 pers, 17 dagar, avresor 5/11 (full), 28/11, 17/12, 9/1, m fl . Fr 57.300 kr.

Rundresor på riktigt! 
Rundresor med svensktalande guide kallar vi Jambo En-
semble. Med över 40 års erfarenhet, vågar vi påstå att vi 
är experter på området. 

Vår fi losofi  är tydlig. Resans pris ska alltid inkludera 
resmålets höjdpunkter. Därför fi nns inte extra utfl ykter 
mot tilläggskostnad – de är redan inkluderade. Stora 
grupper och fullproppade bussar lämnar vi till andra 
arrangörer – alla Jamboresor är i mindre format! Och 

sist men inte minst, Jamboguiderna. Vi har en lagupp-
ställning, formad av våra resenärers önskemål och 
behov under decennier, som varje dag suger åt sig nya 
kunskaper och som brinner för att dela med sig av sina 
erfarenheter. 

Välkommen på stora upplevelser i det lilla formatet! 
Och du, missa inte våra reskvällar i augusti. Se 
jambotours.se/resekvall.

Stora Nya ZeelandsresanStora Nya Zeelandsresan
Auckland   �   Waiheke   �   Rotorua   �   Abel Tasman nationalpark   �   Milford Sound   �   Mount Cook...Resa med Jamboguide

Madagaskar – landet annorlunda Madagaskar är spännande och annorlunda. Se storslagen 
natur med böljande kullar, risterrasser och vida slätter. Se lemur och kameleont och lär känna kul-
turen. Max 16 pers, svensktalande Jamboguide, avresor 8/11 (full), 27/12, 20/3. Från 41.700 kr. 

MADAGASKAR 
LANDET ANNORLUNDA

Resa med 

Jamboguide!

KLASSISKA 
INDIEN

RIO DE JANEIRO •  IGUAZUFALLEN • BUENOS AIRES • TITICACASJÖN • MACHU PICCHU

RESA MED JAMBOGUIDE

Förläng 

med Galapagos
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VÄRMLAND  Att resa i grupp för att hämta kraft från den svenska  
naturen blir ett allt populärare sätt att semestra. SvD Resor och mat  
reste till Värmland för att yoga, vandra och paddla. 
Text & foto LINN BERGBRANT
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D
et klafsar när vi sätter ner käng
orna i de våta myrmarkerna. 
Regnbyxorna prasslar när vi tar 
oss fram genom blåbärsris och 
hoppar mellan stenar och rötter 
på naturstigen. I början av vand
ringen, när det var åtta grader 

och ett envist, ruggigt regn, undrade vi nog alla vad 
sjutton vi hade gett oss in på. Men nu har solen  
äntligen tittat fram över de värmländska skogarna. 

Vi stannar till vid en gammal säter, där unga 
flickor för hundra år sedan vallade familjens getter 
under somrarna. Jag slår mig ner på en sten och 
snörar av mig de klumpiga kängorna. Drar av 
merino ullsstrumporna och låter tårna spreta sam
tidigt som jag plåstrar om de skavda hälarna. En 
kvinna i sällskapet böjer sig fram och luktar på de 
planterade, något malplacerade, lila syrenerna, och 
en annan plockar upp kaffetermosen. Andra har 
fullt upp med att försvara sig mot knottsvärmarna. 
De fäktar med armarna och rollar på mer medel 
mot knotten kring hals och händer. 

Vi befinner oss i norra Värmland och har Lång
berget som bas. Det genomgående temat för de fem 
dagarna är yoga. Men inte bara det. Lika delar vand
ring och paddling ryms också på programmet. 

– Det handlar om att hitta olika vägar till att nå 
lugnet. Många behöver aktivitet för att gå ner i varv, 
säger Helena Karlsson från Yogaakademin som  
leder resan.

Under dagens första pass, som startade redan 
klockan sju, inledde hon med att lära oss mer om 
yogans kärna: andningen. Sömndruckna satte vi 

oss tillrätta på mattorna och provade olika tekniker 
för att lyckas göra långa, mjuka andetag. Varje mor
gon får vi ett nytt temaord att bära med oss under 
resten av dagen. Under speciella tysta stunder upp
manas vi att hålla ett visst avstånd när vi vandrar, 
sätta mobilerna på ljudlöst och ta ”medvetna” steg. 
Lyssna, lukta, se hur ljuset faller och lägga märke 
till färger, blommor, träd och djurspillning. 

Nu är det andhämtningspaus och naturguiden Udo 
Johansson berättar att vi befinner oss vid sydgrän
sen för björnens utbredningsområde. För några år 
sedan gjordes en kartläggning som sa att det finns 
omkring 17 brunbjörnar i området. Det är sällsynt 
att man stöter på en björn, men på en yogaresa för
ra året dök det plötsligt upp en framför mini bussen.

– På andra sidan älven finns ett vargrevir, säger 
Udo och pekar ut över branten.  

Även de övriga två av Sveriges fyra största rov
djur, järv och lo, finns i trakterna. 

En av kvällarna står just djurspaning på schemat. Vi 
har genomfört ännu ett yogapass, ätit middag till
sammans vid långbord och kånkar nu ner de tunga 
kanoterna till en strandkant längs Klarälven. Att 
glida fram i kanot sägs vara ett perfekt sätt att när
ma sig världens näst största gnagare: bävern. Och 
vid skymningstimmarna är de som mest aktiva. 

Vi färdas medströms så det krävs inte mycket 
armkraft för att komma framåt. Kroppen får snabbt 
in den repetitiva rörelsen och det inger nästan  
en meditativ känsla att gång på gång klyva vatten
ytan med paddeln. Vyn med skogsklädda bergslutt
ningar på båda sidor om älven är mäktig, men vi 

Lite snopna drar vi upp 
kanoterna på land och 
ställer oss vid brasan  
för att vänta på en  
kopp kokkaffe.

M 

BILD SID 4–5 
Längs Nord
värmlands
leden passerar  
vi Södra Åsel
bergssätern.  
Ett av dagens 
mål är att ta 
oss till det 
kraftfulla 
 Digerfallet.
  

BÄVERSAFARI 
Ulrika Nord brukar ofta åka på  
vandringsresor utomlands men i år  
var hon sugen på att vara kvar i Sverige.   
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MEDVETNA STEG
Vandringarna är två till fem tim-
mar långa och i kuperad terräng, 
ofta genom myrmark och skog. 

VANDRINGSPAUS
Majoriteten av deltagarna är 
kvinnor. Ann-Sofie Asp, Marlene 
Gülich och Marita Henningsson 
passar på att rolla på mer medel 
mot knotten.  

SÄTERBRUK
Vid Ransby-
sätern görs det 
ost från de fri-
gående getter-
na. Att prova 
en kolbulle här 
är ett måste. 

KVÄLLSYOGA
Nathalie Öhgren tycker att resan 
varit en träning i närvaro och att 
hitta lugnet och andningen. ”Vi 
har fått jobba mer med vår inre 
styrka än vår yttre.”

har framför allt fokus på strandkanten på vår  
högra sida. Blicken pejlar koncentrerat fram och 
tillbaka över den nästan svarta vattenytan. När vår 
guide slutar paddla och lägger paddeln tvärs över 
kanoten gör vi likadant. Ledtrådar som omkullvälta 
träd, små stigar ner till vattenbrynet och ett virrvarr 
av grenar som utgör hyddor visar att vi är bävrarna 
på spåren. Inte ett ljud hörs. Vi väntar tålmodigt. 
Det är som om det finns en tyst överenskommelse 
om att inte röra en fena medan vi spanar. En i grup-
pen plockar fram sin kikare. 

Men bävrarna ligger lågt. Om de känner sig hotade 
använder de sin 30 centimeter långa svans för att 
piska till vattenytan och sedan dyka ner och göm-
ma sig. Där kan de klara sig utan syre i upp till fem-
ton minuter. Men inte ens ett svansplask får vi upp-
leva.

Efter en och en halv timme har vi nått fram till 
platsen där vi ska avsluta safarin, under en av  
Branäs skidbackar. Lite snopna drar vi upp kano-
terna på land och ställer oss vid brasan för att vänta 
på en kopp kokkaffe. 

Ulrika Nord tar av sig sin orange flytväst vid  
brasan. Hon utgör den typiska deltagaren i vår 
grupp: kvinna och utan sällskap på resan. Anled-
ningen till att hon valde att göra just den är resan 
var blandningen av olika aktiviteter. 

– Men det är fler aktiviteter än jag trodde, ingen 
dötid alls, säger hon och skrattar. Men det är ju en 
aktiv semester jag vill ha. Man sitter stilla så mycket 
på jobbet och hemma. Jag tror att det är motpolen 
till det som slår igenom nu. 

För visst är det en trend att fylla sin ledighet med 

motion och upplevelser. Länge har det varit popu-
lärt att åka på sådana resor utomlands, men de  
senaste åren har allt fler fått upp ögonen för  
Sverige. 

Yogaakademin är långt ifrån ensam om koncep-
tet. Researrangören Kreaktiv Träning har till exem-
pel nischat sig på träningsresor enbart på hemmap-
lan. Deras bootcamp på gotländska Tofta strand 
blandar träningsformer som crossfit, standup 
paddle board och löpning. 

– Folk vill kombinera semester med träning  
och man vill göra det utomhus, säger grundaren 
Katarina Ewald. Vi använder havet, stranden och 
naturen som träningsarena. Många har låst sig i sin 
träning. Vi vill visa hur man kan variera sig och få 
folk att prova på nya saker.

Värmlandsresan präglas inte i lika stor grad av 
svett, flås och träningsvärk. Tanken är i stället att 
jobba lika mycket med sinnet som med kroppen. 
Det, i kombination med att vi är utomhus från  
morgon till kväll, gör att vi somnar rejält trötta och 
avslappnade. 

I efterhand etsar vissa vyer fast sig lite extra. Som 
skymten av den dimhöljda dalen när jag på mor-
gonkvisten tassade ner till yogasalen och paddeltu-
ren där himlen majestätiskt reflekterade sig i Fager-
åssjön. Men också mötena med alla fantastiska 
män niskor jag har delat mina upplevelser med. 
Dessa minnen, några meditationsövningar, en påse 
skrädmjöl och några lokalproducerade choklad-
praliner får följa med hem. 

resor@svd.se

FAKTA

Resefakta
Resan som SvD Resor och mat 
gjorde 8–12 juli kostade  
5 485 kr vilket inkluderade boende 
i dubbelrum på Långbergets 
sporthotell i fyra nätter, frukost, 
lunch och middag samt åtta  
yogaklasser, vandring resp padd
ling med guide, transporter och 
utflykter. 

Långberget ligger 1,5 mil från 
Sysslebäck, nära norska gränsen  
i norra Värmland.

Aktiv semester
SUP i Bullarö naturreservat
På ön Rågskär i Stockholms skär
gård hålls helgläger som kombine
rar paddling på standup paddle 
board med kundaliniyoga. Här 
finns vedeldad bastu, egen kock 
och ibland betande får och kalvar. 
ww.runmarosup.se

Multisport i fjällen
Upptäck Sälen i sommarskrud. 
Spring Time ordnar specialveckor 
för familjer och man väljer själv 
bland en mängd aktiviteter  
– från mountainbike, skejting  
och orientering till fjällvandring, 
yoga och cirkelgym. 
www.springtime.se

Tuff träning på Gotland
Titeln på lägret säger det mesta: 
AMRAP – ”as many rounds as  
possible”. På schemat står exem
pelvis crossfit, teknikträning och 
olympiska lyft. Ett annat alterna
tiv är deras Kickass Bootcamp 
med styrkepass, standup paddle 
board, löpträning och militär
övningar. 
www.kreaktivtraning.se

Kajak och yoga i Nyköpings  
skärgård
För den som vill prova på en kor
tare komboresa är Mia Larssons 
och Grzegorz Roziks yoga
paddlingsturer ett bra alternativ.  
Dagen startar och slutar med  
avslappnande och tänjande yoga 
och där emellan paddlas det havs
kajak i Stendörrens vackra natur
reservat. 
www.megalife.nu

Svett och hälsomat under  
midnattssolen
Scandinavian Boot Camp i Pajala 
bjuder ofta in utländska kändis
instruktörer. I slutet av augusti 
leds ett läger av Scott Wright, som 
har hjälpt många tvstjärnor att 
komma i form. Andra läger har 
 fokus på hot yoga och jogging eller 
ut lovar att ”köra slut på alla 
 muskelgrupper i din kropp”. 
www.scandinavianbootcamp.com

Överlevnadskurs i Västmanland
Sov under stjärnorna i Bergslags
skogen och ät vildmarksmåltider 
vid tjärnen. Tre dagar i grupp med 
en guide från STF Kolarbyn som 
lär ut hur man gör upp eld, renar 
vatten, bygger en övernattnings
plats och hittar föda. 
www.svenskaturistforeningen.se
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SEVÄRT MALAGA

FAKTA

Resa hit
Norwegian, Ryanair och SAS  
flyger direkt från Stockholm  
från ca 2 000 kr t/r . 
 

Konstmuseer i Malaga
Centre Pompidou Malaga 
Adress: Pasaje Doctor Carrillo  
Casaux s/n, Muelle Uno, Malaga. 
Det är öppet onsdag–måndag. 
www.centrepompidou.es

Colección del Museo Ruso
Fram till oktober visas tavlor från 
medeltida ikoner till 1900-talets 
avantgardism och socialrealism. 
www.coleccionmuseoruso.es

Museo Picasso Malaga
Visar verk som till  stor del tillhört 
konstnärens familj. 
www.museopicassomalaga.org

CAC Malaga
Centro de Arte Contemporáneo  
visar konst från 1950-talet och 
framåt. 
www.cacmalaga.eu

Pompidou på export

C
entre Pompidou Malaga, eller Pop-Up 
Pompidou som det också kallas, ligger  
i hörnet där den nya hamnpromenaden 
Palmeral de las Sorpresas och eleganta 
krog- och shoppingområdet Muelle 

Uno möts i Malagas uppstädade hamnområde. 
Utanför står en liten flicka i kritvit finklänning 

och tittar ner i kubens inre. Det är som det ska vara, 
för temat i det nya museet är att se in – och ut, berät-
tar guiden José María. Flickan tittar in och vi här 
inne under kuben (El Cubo som den kallas här) kan 
se ut, genom dess färgade glas, en färg för varje ele-
ment.

Även verken nere under kuben interagerar. Pier-
rick Sorins videoporträtt håller koll på varandra 
och besökarna redan i första rummet. Giacomettis 
långa smala skulptur betraktar ett porträtt av sam-
ma konstnär. 

Det var en och annan som höjde på ögonbrynen 
när det blev klart att Centre Pompidous första 
popup-museum skulle hamna i lilla Malaga med 
mindre än 600 000 invånare och inte i någon mer 
prestigefylld storstad. Att det blev så får tillskrivas 
borgmästaren, Francisco de la Torre Prados. Han 
har jobbat i ett decennium för att lyfta Malaga från 
skamfilad hamnstad till kulturell metropol på  
turisttäta Costa del Sol. 

Hans ansträngningar har bland annat resulterat 
i flera nya museer – till en kostnad av närmare en 
miljard kronor, något han också fått kritik för i det 
kristyngda Spanien. 

Att Picasso föddes i Malaga har nog också sin  
betydelse för att Centre Pompidous filial hamnade 
just här. Trots att bara ett fåtal av verken är Picassos 
vilar hans ande över lokalen:

– En av idéerna med museet är att visa Picassos 
inflytande, hur han inspirerat sina efterföljare, för-
klarar José María och visar hur en rad porträtt  
betraktar en av den stores skulpturer.

Alla de cirka 90 verken i Pop-Up Pompidou kom-
mer från modermuseet i Paris. De blir kvar i två och 
ett halvt år, sedan är det dags för nya konstverk att 
komma hit från magasinen i Paris. Centre Pompi-
dou har ett femårigt kontrakt. Ingen vet vad som 
händer efter det. Kanske får kuben rymma något 
helt annat.

– Det här är Centre Pompidous första popup så 
de experimenterar lite. Jag hoppas de blir kvar 
längre, säger José María.

Borgmästaren håller nog också tummarna. Även 
om El Cubo är fascinerande är det ändå innehållet 
som lockar besökarna, kanske ända från Sverige.

resor@svd.se

En kaxig kub i glada färger sticker upp i Malagas nyrenoverade 
hamnkvarter. Pop-Up Pompidou är det senaste exemplet på Malagas 
förvandling till kulturmetropol.

Text & foto ELISABET AXÅS

EGET RUM
Den fransk-algeriske konstnären 
Kader Attias installation ”Ghost” 
har ett eget rum på museet.

SJÄLVPORTRÄTT
Frida Kahlos ”The Frame” är ett 
av många självporträtt på Centre 
Pompidou Malaga.

Museet Pop-Up Pompidou ligger under marken med ”El Cubo” som mångfärgat ljusinsläpp. Färgerna representerar elementen: rött för blod,  
grönt för vatten, blått för himlen och gult för ljuset.
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I april var jag på Maldiverna,  
vilket verkligen är exotiskt och 
något man bara upplever once in 
a lifetime. Maldiverna är ju otro
ligt speciellt, delvis eftersom det 
håller på att sjunka, vilket var en 
anledning till att jag ville åka dit.

Det är som att åka in i ett vy
kort när man flyger in till huvud
staden Male och ser alla öar ut

slängda i havet, och varje morgon 
tänkte jag ”gud är det här på rik
tigt?”. Maldiverna är det absolut 
vackraste stället jag har varit på, 
havet är kristallklart och turkost, 
sanden är kritvit. Det man abso
lut inte får missa är att åka ut och 
snorkla, vi såg bland annat stora 
sköldpaddor, massor av färgglada 
fiskar och svartfenshajar. Varje 
kväll satt vi och åt på en veranda 
ut mot havet, vattnet var upplyst 
underifrån så att man såg hajar
na som simmade förbi. Natten 
var helt svart och stjärnklar, det 
går nästan inte att föreställa sig.

Jag är ganska van vid back
packing, då jag i vanliga fall reser 
med tre barn. Då köper jag ofta 
flygstolar och så tar vi oss runt 
på egen hand. Så här lyxigt bru
kar jag inte bo. Kanske var det 
just därför det var så speciellt, att 
jag fick bo så här i en vecka, utan 
barn, med den ron som fanns 
där – det var helt fantastiskt.

BERÄTTAT FÖR: ADRIANNA JALMING

Rebecka Edgren Aldén är  
aktuell med boken ”Den åttonde 
döds synden” (Norstedts),  
som släpps den 27 juli.

 UTVALT

Gammaldags polsk charm Packa för  
flyktinghjälp
Under sommaren har vi dagligen 
mötts av nyheter om ett ökande 
antal båtflyktingar på Medel
havet. Främst är det flyktingar 
från Syrien och Nordafrika som 
hamnar i Italien och Grekland.  
I de flesta fall kommer de tom
hänta och behovet av hjälp är 
stort. 

För alla som reser med flyg
bolaget Novair och researrangö
ren Apollo till Kos finns nu möj
lighet att hjälpa flyktingarna.  
Resenärer får gratis ta med 20 
kilo extra bagage till Kos som 

Apollo distribuerar  
vidare från ankomst
flygplatsen. Framför allt 
behövs hygienartiklar, 

kläder, skor och 
filtar. Vill du hjäl
pa till måste du 
föranmäla ditt bi
drag genom att 
mejla details@
novair.se 

 CHRISTINA BILD

Hotel Francuski, som har över 
100 år på nacken, är ett hotell  
i sann öststatsanda, iklädd en  
sober kostym. Här kan du bo  
i ett stort rum eller en liten  
svit. En del av sviterna är upp
delade på två rum med en dörr 
emellan.

Om standarden är enkel, så är 
läget det bästa. Hotellet ligger  
i utkanten av Gamla stan om
givet av trevliga smågator med 
trendiga restauranger. Du går på 

fem minuter till stora torget och 
centralstationen.

Det finns gott om enkla 
vodka barer och fina kaféer  
i Krakow, men om du vill äta en 
riktig polsk retromiddag väljer 
du hotellets egen matsal. Det är 
både vällagat och prisvärt.  
Dubbelrum kostar ca 950 kr.

 AGNETA SLONAWSKI

Hotel Francuski, Pijarksa 13,  
Stare Miastro, 31-015, Krakow
www.hotel-francuski.com.pl

KORT OM RESOR INCHECKAT
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”Natten var svart 
och stjärnklar”

RESENÄREN  
REBECKA EDGREN ALDÉN

Standarden är 
enkel men läget 
det bästa på  
Hotel Francuski. 
FOTO: HOTEL  
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Boka på svd.se/accent 

Vinprovning
och middag 
med ett av Chiles mest 
prisbelönta vinhus 
Välkommen till Villa Källhagens vackra och naturnä-
ra miljö på Kungliga Djurgården. Här bjuds vi på en 
smakupplevelse där det klassiska svenska köket mö-
ter spännande sydamerikanska smaker och utvalda 
biodynamiskt odlade viner.

Kvällens viner kommer från Matetic Vineyards från 
Aconcagua i Chile, en relativt ung producent som re-
dan tagit vinvärlden med storm. Oenologen Antonio 
Bunster guidar oss igenom vinerna och ger oss en in-
blick i biodynamisk vinmakning. Han beskriver vad 
det är för skillnad på ekologi och biodynamik och han 
förklarar varför biodynamik är det självklara valet för 
Matetic. 

Arrangemanget är speciellt framtaget för SvD accent. 
Det kostar 1 050 kr per person och går av stapeln  
tisdagen den 8 september 2015 kl. 18.30 – ca 22.00

Varmt välkommen till en kulinarisk afton!

Meny och vinlista:

• Entré: Friterad ceviche med basilikamajonnäs & 
krasse i citronett – Corralillo Sauvignon Blanc 2015

• Förrätt: Kallskuren hängmörad biff toppad med 
kantareller, oxmärg och armesancreme toppad 
med friterad salvia – Corralillo Syrah 2013

• Mellanrätt: Kycklingballotine brässerad i 
hallonfond serveras med morot, steksky och 
friterad ostronskivling – EQ Pinot Noir 2012

• Varmrätt: Lammbringa på två vis serveras 
med friterad aubergine, vita bönor i en rostad 
vitlöksvelouté – EQ Syrah 2011

• Kaffe och pralin
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Enzo’s
Kategori: Budget.
Adress: Långholmsgatan 15. 
Tel: 08-525 202 66
Öppet: Mån–tors 17–24,  
fre 17–01, lör 12–01, sön 12–24. 

3 Mycket mat, lite själ. Så kan 
man krasst sammanfatta 

Enzo’s, restaurangen högst upp  
i mathuset Hornhuset vid 
Hornstull på Södermalm. Nu  
behöver det inte vara något allt
igenom negativt. Enzo’s ger sig 
inte ut för att vara någon mat
ekvilibrist, som erbjuder smak
upplevelser utöver det vanliga.

Här är det pizza, rödvin eller 
en öl som gäller, allt ackompan
jerat av fotboll på någon av tv
skärmarna som hänger i taket. 
Profilen är amerikansk diner  

möter italienskt fotbollshak. Det 
är högt i tak, vackert lagt klin
kersgolv och stora fönster ut mot 
Långholmsgatan. Svartvita fot
bollsbilder pryder väggarna och 
fotbollströjor hänger i baren. Det 
är en grabbig inramning. 

Redan när Krogguiden besökte 
detta restauranghus första gång
en, då den dåvarande fin krogen 
på mellanplanet, hade vi syn
punkter på det grabbhöhöhöiga 
namnet Hornhuset. Detta kvar
står som en nagel i ögat. Det är 
annars ett okej nybygge på en 
plats som tidigare var rätt död.

Pizzorna får med beröm godkänt. 
Salsiccia är en fettdrypande läck
erbit. Generöst med mozzarella, 
utmärkt grillad paprika och  
massor av salsiccia, man är mätt 
för en vecka. Classica med getost,  

honung och pinjenötter, gör oss 
också på gott humör. Likaså  
Margeritha med buffelmozza
rella och basilika. Det är enkelt, 
gott och utan krusiduller. 

Men lämnar man ”pizzalandet” 
blir det lite mer problematiskt. 
En halvledsen osttallrik och en  
bräda italienska charkspecialite
ter lyfter inte som förrätt. Och 
den vegetariska cannellonin har 
trådiga bitar av kronärtskocka  
i sig.

Tyvärr fortsätter bergochdal
banan när det är dags för efter

rätt. ”Dessertpizzan” är ett stolp
skott, kort och gott, tänk varm 
pizzabit med Nutella plus odefi
nierad marmelad på. Tiramisun 
är betydligt bättre även om vi har 
lite svårt att förstå poängen med 
att servera den i en glassbägare 
av papp ... 

Vid Krogguidens ena besök är 
serveringen pigg och uppmärk
sam. De låter oss generöst prov
smaka olika viner när vi är osäk
ra på vårt vinval. Vid ett annat 
tillfälle, en fredagskväll med för
vånansvärt få gäster, går det mer 
i slow motion. Förrätter glöms 

bort och efterrätter serveras efter 
kaffet trots att vi ber om just det 
omvända. Det är synd.

Enzo’s har ett koncept som inte 
undgår någon. Pizzorna är de 
luxe och förmår restaurangen 
tillföra lite själ och en aning  
högre ambitioner, både i köket 
och i serveringen, har Enzo’s 
goda möjligheter att bli ett om
tyckt vardagsalternativ för alla 
som hänger vid nya Hornstull.

KROGGUIDEN 

krogguiden@svd.se

KROG

Smakerna lirar inte riktigt
GULT KORT  Öl, pizza och fotboll. Enzo’s 
vid Hornstull är väl grabbigt men med en 
uppryckning i köket skulle Krogguiden ändå 
kunna trivas.

Fotboll och pizza spelar huvudrollen högst upp i Hornhuset där Enzo’s ligger. FOTO: TOMAS ONEBORG

FAKTA

Diner och fotbollshak

Profil: Tjusigare pizzarestaurang 
med fotbollsinriktning.

Varmrätter: 135–165 kronor. 

Typrätt: Pizza (145 kr).

Drycker: Begränsad dryckeslista. 

Vegetariskt: Ja, pizza och pasta. 

Boka bord: Nej.

Noterat: Var är damerna? Enzo’s 
väggar pryds av fotografier från 
Italiensk ligafotboll. Men varför 
bara män – inte en endaste liten 
bild på damfotboll. 

Men lämnar 
man ”pizza- 
landet” blir  
det lite mer  
problematiskt.

” 
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VECKANS VINFRÅGA

84 glas i en flaska
Vad kallas den storlek på  
champagneflaska som rymmer 
tolv buteljer (eller nio liter)?

• Rehoboam
• Balthasar
• Salmanassar

SOMMAR LÄTTA 
VITA BOXAR

O
m femton år kom-
mer Sveriges stats-
minister bara att 
servera svenskt 
mousserande vin 

på alla viktiga bjudningar. Det är 
min övertygelse. I England har 
regeringen redan bestämt att  
endast bjuda på English Spark-
ling Wine vid utländska potentat-
besök.

Det är ett skifte på gång. I två-
hundra år har bubblorna från 
Champagne dominerat vid alla 
prominenta tillfällen. Det näst 
bästa har helt enkelt varit för  
dåligt, även om de mousserande 
vinerna producerats med samma 
dyra metod. Första gången jag 
anade att något var på gång var 
för tjugofem år sedan. Jag skrev 
en text om indiska viner. Deras 
mest berömda vin var då mousse-
rande och hette Omar Khayyam 
efter en persisk vetenskapsman. 
Detta chardonnaybubbel var  
då det enda som serverades vid  
officiella mottagningar i Indien.

Sedan dess har utvecklingen gått 
snabbt. Allt fler regeringar  
bjuder med nationell stolthet på 
landets bästa bubbelviner vid 
fina besök. Champagne kommer 
visserligen att fortsätta vara 
nummer ett – men det näst bästa 
rycker allt närmare. Många 
mousserande viner med beteck-
ningar som Crémant, Cava, Cap 
Classique och Trento liknar i dag  

alltmer äkta champagne. Alla 
vinproducerande länder gör nu-
mera någon form av mousseran-
de vin. Helst med samma metod 
som i Champagne – det vill säga 
med en andra jäsning på flaskan 
som du sedan köper. 

I England är nu mousserande 
vin den stora trenden – det tog ett 
par decennier för dem att komma 
på det. Vilket mest beror på att 
vinproduktionen vaknade upp ur 
en lång, lång dvala först på 1980- 
talet. I dag görs det ”sparkling  
wines” av yppersta kvalitet i Eng-
land. I direkt konkurrens med 
champagne eftersom de har sam-
ma druvor och jordmån. Deras 
officiella mousserande vin heter 
Ridgeview. Med lite mognads-
toner är det förvillande likt en 
äkta champagne.

I Sverige började Anders Åkes-
son göra svenskt bubbelvin av 
god kvalitet i början av 1990-talet. 
Men det var på importerad druv-
must (i dag heter vinet Tirage). 
Då fanns heller inga svenska  
druvodlingar. Med dagens över 
hundra hektar vingårdar i Sveri-
ge är det många som har planer 
på att satsa på just bubbelvin. 
Dels för att vårt klimat ger druvor 
med hög syra – vilket är bra för 
att göra mousserande vin, dels 
för att bubblorna i vin täcker en 
del skavanker, vilket också är bra. 
En tredje fördel är att det är lätt-
are att ta betalt för bubbligt vin 
än vanligt rött och vitt. Hoppas 
nu att svenska politiker blir mer 
välvilliga mot svenska vinprodu-
center – så att de åtminstone får 
sälja vin från gården. Då har vi 
kanske snart ett mousserande 
svenskt vin av hög kvalitet för 
statsministern att bjuda på.

 VIN

Svensk bubblare
Hur länge kommer champagne att vara det 
främsta bubbelvinet när kvaliteten på mous-
serande viner blir bättre? Snart har vi även 
flera svenska varianter spår Mikael Mölstad. 

MIKAEL  
MÖLSTAD  
VINSKRIBENT

5 En vågad syd
afrikansk 

druvblandning som 
går hem. Massor av 
blommig tropisk 
frukt med citrus 
och feta vaxtoner. 
Passar bra till  
sommarbuffén.

5 Friskt och blom
migt med doft 

av citrus, päron och 
nyslaget gräs – god 
rik fruktsmak med 
bra syra. Passar ut
märkt till en sallad 
med kyckling.

5 Aromatisk 
fransk box på 

sauvignon blanc 
med fruktiga toner 
av krusbär, päron 
och citrus. Smakar 
fint till sommarens 
skaldjursrätter.

4 Mycket somrigt 
halvtorrt vin 

med doft av rosor, 
honung och fläder. 
Örtig fruktig smak 
med sötsyrlig av
slutning. Perfekt 
till kryddstarka  
rätter.

4 Okomplicerat 
sommarvin 

med fräsch äpplig 
söt frukt med citrus 
och toner av melon 
och honung. Passar 
fint till en aperitif  
i bersån.

Fairview 2015
214 kr, Western Cape, Sydafrika, 
2268, vitt druvigt & blommigt 

Torres Las Mulas 2014
219 kr, Valle Central, Chile,  
6029, vitt friskt & fruktigt

Brochet Facile 2014
227 kr, Frankrike, 2267, 
 vitt friskt & fruktigt

Jeanneret 2014
227 kr, Australien, 6595 vitt 
halvtorrt druvigt & blommigt

Prinz von Hessen 2013
170 kr (1 500 ml), Rheingau, 
Tyskland, 6480, vitt friskt & 
fruktigt

Läs fler artiklar, krönikor och  
vintips från Mikael Mölstad.  
SvD.se/av/mikael-molstad

SvD.se  1

Svar: Salmanas
sar. Alla butelj
storlekar över 
Magnum (150 cl) 
har bibliska namn 
– Jeroboam (4 fl), 
Rehoboam (6 fl), Methusalem (8 
fl), Salmanassar (12 fl), Balthasar 
(16 fl) och Nebukadnezar (20 fl).

FOTO: TIM  
GRAHAM/AOP

SIMONSIG
Cape Blend

Simonsig Cape Blend
Artikelnr: 2849
Alkoholhalt: 14,5%
Pris: 71 kr

Spännande recept och information om vinet  
finns på www.tryffelsvinet.se

*) Top 100 SA Wine 
Challenge 2015

Nu kommer 2014 Simonsig 
Cape Blend. Simonsig 
– en av Sydafrikas bästa 
producenter med hela fem 
bidrag på årets topp 
100-lista* över Sydafrikas 
bästa viner. 
– Sommarens grillvin, 
tycker vi på 
Tryffelsvinet Vinklubb!

Alkohol i 
samband med 

arbete ökar risken 
för olyckor

Alkohol i 
samband med

arbete ökar risken
för olyckor
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VECKANS RECEPT

Packa korgen full med läckerheter för stranden, kantarellutflykten eller cykelturen. Den här veckan  
publicerar vi recept på utemat från boken ”Till bords med systrarna Eisenman”.

Recept LISA EISENMAN FRISK & MONICA EISENMAN  Foto ULRIKA EKBLOM Vintips MIKAEL MÖLSTAD

Laddat för picknick

Servera räkorna med tandpetare 
som tilltugg eller generöst  
instoppade mellan två skivor  
baguette. Eller kanske i en sallad 
med fräscha grönsaker.

4 portioner

1 kg räkor
1/4 gul lök
2 vitlöksklyftor
1 röd chili
1 liten citron
1/2 tsk hela fänkålsfrön
1/2 tsk svarta senapsfrön
1/2 tsk hela korianderfrön
2 lagerblad
5 vitpepparkorn
2 msk vitvinsvinäger
1 dl olivolja
1/2 dl pressad citronsaft
1 tsk strösocker
3 msk finhackad bladpersilja

Vintips
Georg Breuer Riesling Sauvage, 
115 kr, Rheingau, Tyskland, 
5899, vitt friskt & fruktigt 

1. Skala räkorna. Skala lök och 
vitlök och skiva dem tunt. Skiva 
och kärna ur chilin. Skär citron-
halvan i tunna skivor.

2. Blanda alla ingredienser förut-
om persiljan i en burk med tätt-
sittande lock. Låt stå i kylen i 
några timmar. Rör om då och då.

3. Blanda persiljan med räkorna 
strax före servering.

Picklade räkor 
med chili, vitlök, 
citron och 
persilja
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12 rullar

Ca 100 g tunna risnudlar
1/2 rödlök
1/2 gurka
1 mango
1 näve ärtskott
1 dl salta jordnötter
12 rispapper
12 kvistar färsk mynta
12 kvistar färsk koriander

Nuoc chamsås
1 röd chili
1 vitlöksklyfta
5 msk strösocker
1/2 dl kokande vatten
1/2 dl fisksås
1 dl pressad limesaft (ca 3 lime)

Vintips
Pinot Gris Réserve, 89 kr,  
Alsace, Frankrike, 2899,  
torrt druvigt & blommigt 

1. Börja med såsen. Kärna ur och 
finhacka chilin. Skala och pressa 
vitlöken. Blanda chili, vitlök och 
socker i en skål och häll över 
vattnet. Tillsätt fisksås och lime-
saft. Rör tills sockret har löst  
sig. Låt såsen stå i kylen i minst 
30 minuter.

2. Koka nudlarna enligt anvis-
ning på förpackningen. Häll av 
vattnet och skölj nudlarna i kallt 
vatten.

3. Skala och skär rödlöken i tun-
na skivor och lägg i en skål med 
kallt vatten. Dela gurkan på läng-
den och gröp ur kärnorna. Skär 

gurkan i tunna stavar, cirka 5 cm 
långa. Kärna ur, skala och skär 
mangon i tunna stavar. Skölj och 
torka ärtskotten. Finhacka jord-
nötterna.

4. Doppa ett rispapper i ljummet 
vatten, ta upp det och vänta  
i några sekunder tills pappret  
är så mjukt att det kan rullas.

5. Lägg lite mynta och koriander 
mitt på pappret. Fortsätt med lite 
av nudlarna, mangon, gurkan, 
rödlöken och ärtskotten. Strö 
över lite jordnötter. Vik in kanten 
från både vänster och höger och 
rulla ihop till en rulle. Gör lika-
dant med alla rispapper och all 
fyllning.

6. Rullarna kan antingen serve-
ras hela eller delas snett på  
mitten. Servera med såsen.

4 portioner

1 liten gul lök
1 vitlöksklyfta
Ca 2 msk rapsolja
Ca 800 g majs, avrunnen
7 dl grönsaks- eller hönsbuljong
4 dl kokosmjölk
1/2–1 dl sweet chilisås
1 msk pressad limesaft
Salt och svartpeppar

Vintips
Cono Sur Bicicleta Gewürz-
traminer, 79 kr, Chile, 6680,  
torrt druvigt & blommigt 

1. Skala och hacka lök och vitlök. 
Fräs löken och vitlöken i oljan  
i en kastrull i några minuter. 
Häll på majs, buljong och kokos-
mjölk och låt soppan puttra  
i ca 10 minuter.

2. Kör soppan i matberedare  
eller med stavmixer tills den är 
slät. Rör i sweet chilisåsen och  
limesaften. Smaka av med salt 
och peppar.

3. Soppan kan serveras antingen 
varm eller kall. Om den ska ätas 
kall är det bra om man kyler ner 
den snabbt genom att ställa kast-
rullen i ett iskallt vattenbad.

Färska vårrullar med mango, ärtskott och jordnötter 

4 portioner

1 gul lök
400 g purjolök
2 potatisar (ca 200 g)
2 päron (ca 250 g)
25 g smör
8 dl höns- eller grönsaksbuljong
3 dl vispgrädde
Rivet skal från 1/2 citron
12 tsk pressad citronsaft
Salt och vitpeppar

Vintips
Bestheim Crémant d’Alsace 
Brut, 94 kr, Alsace, Frankrike, 
7714. vitt torrt mousserande 

1. Skala och finhacka löken. Ansa 
och skiva purjolöken. Skala och 
tärna potatisen. Skala, kärna ur 
och tärna päronen.

2. Smält smöret i en kastrull och 
fräs löken på låg värme tills den 
är glansig. Tillsätt purjolöken 
och fortsätt fräsa tills den har 
mjuknat.

3. Tillsätt potatis och buljong 
och koka upp. Sjud under lock 
tills potatisen är mjuk. Blanda  
i päronen och sjud i ytterligare 
ca 5 minuter. Låt svalna.

4. Mixa i matberedare eller med 
stavmixer till en slät puré. Till-
sätt grädde, citronskal och -saft. 
Späd med mer buljong om så 
önskas. Smaka av med salt och 
peppar. Servera soppan väl kyld.

Vichyssoise  
med päron

Majs- och kokos-
soppa med  
sweet chilisås



Väl mellan två alternativ:
1: Prenumerera på SvD digital tillsammans med en iPad mini 2.  
för 219 kr per månad*. Du får 36% rabatt.

2: Har du en SvD-prenumeration – köp SvD iPad mini 2 med rabatt.  
Ditt pris 2 349 kr  (butikspris ca 2 795 kr). Du får 16% rabatt. 

Erbjudandet gäller t o m 31 augusti 2015 dock längst så långt lagret räcker. *Prenumerationen löper i 18 månader och en
iPad mini 2, 16 GB wifi, rymdgrå med retinaskärm värd 2 795 kr ingår.Totalt betalar du 3 942 kr. Din rabatt är 36%.

1 Beställ i dag på svd.se/ipad

Köp en iPad mini 2 med rabatt!

Jag vill gärna ha nära vänner omkring mig, men de har 
ju ofta annat att göra. SvD kan jag alltid ta med mig och 
på så sätt missar jag inte favoriter som Berglins, Anna-
Lena Laurén, Göran Eriksson med flera.
Visst har papperstidningen sin charm i rätt samman-
hang, men så fort jag ger mig av någonstans är digitala 
Svenska Dagbladet min vän att hålla i handen.

Jag tar med den.

Lars Ryding
F d utrikeschef, kolumnist, kvalitetsredaktör m m på SvD



08-654 19 00, 031-743 43 80
www.odenresor.se

D i n  e x p e rt  på  r e s o r

  
ResoR till thailand

Rundresor ö-paket 
fr 4 670 kr, 11 nätter  

Juli 2015–okt 2015, flyg tillk.

Jul & nyårsresor 2015 
Flyg från 7 990 kr

AnsgarResor
Rundresor i världsklass

info@ansgar.se • www.ansgarresor.se • 031-17 36 90

Chile och Argentina med  
Patagonien och Påskön
20 dagar, avresa 17 nov 2015

Australien och Nya Zeeland
26 dagar, avresa 21 nov 2015 
25 dagar, avresa 18 jan 2016

Upplev fem spännande  
länder i Sydostasien!
20 dagar, avresa 26 jan 2016

Boka på svd.se/accent 
Fler spännade erbjudanden finns att upptäcka på SvD accent: Kurser • Mat&Vin • Konst • Upplevelser • Resor

Lär dig mer om glasets hantverkstradition och nytänkande och om äldre 
måleri och måleritekniker. Vid tre olika kurstillfällen träffar vi intendent 
Helén Hallgren Archer, målerikonservatorerna Lena Dahlén och Rick-
ard Becklén och Maja Heuer från The Glass Factory som tar oss med på 
två av Nationalmuseums aktuella utställningar. 

Första tillfället ses vi på Kulturhuset för att se utställningen Glass is 
tomorrow. Vi diskuterar tradition och nytänkande inom europeiskt glas 
och möter mångfalden av uttryck i fler än 50 formgivares glasföremål. 

Andra och tredje kurstillfället är vi på Konstakademin för att uppleva 100 
fantastiska målningar, en sommarutställning med Nationalmuseums 
mest kända och populära konstverk. Vi lär om konsthistoria och måleri-
teknik från 1500-tal till sekelskiftet 1900. Vi studerar olika konstnärer och 
deras teknik, på varierande underlag med olika slags färgpigment under 
olika perioder. Välkommen på en innehållsrik och spän-
nande kurs!

Kurs i konst och 
glasdesign

Kursinformation: • Tre onsdagar 12, 19 och 26 augusti. • Tid: 
kl.14.00 – 16.00 • Lokal: Onsdag den 12 augusti – Nationalmuseum/
Design på Kulturhuset plan 4. Onsdag den 19 augusti och 26 augusti 
– Nationalmuseum på Konstakademin, Fredsgatan 12 • Kursavgift: 
1750 kr • Antal platser: 25 • Arrangör: Nationalmuseum

Läcköpaket 1/5-30/9
• Övernattning & frukost på hotell/

vandrarhem i Lidköping eller på 
Kållandsö

• 2-rätters middag 
• Entré Läckö Slott & Vänermuseet
• Fika & Shoppingrabatt

Pris från............785:- per person

Bokning & info
tel. 0510-200 20 
www.lackokinnekulle.se 
Gilla Läckö-Kinnekullebygden på 
Facebook

Golfpaket 1 dags eller 2 dagars
• Övernattning & frukost på hotell 
• 2-rätters middag (vid 2 dagars)
• Greenfee på Lidköpings golfbana, 

Läckö golfbana, Lundsbrunns 
 golfbana
Pris från............900:- per person

Boka paket i Destination Läckö-Kinnekulle

VIETNAM 15 – 28 okt 2015
Alla kom inte med på vårens resor och vi gör därför 
en extra resa för dem. Till den finns sex platser.

En helt unik resa som täcker hela Vietnam från 
Dien Bien Phu till Halong Bay, Hue, tunnlarna vid 
Vin Moc, Khe San, Da Nang, Hoi An, Song My/ 
My Lai, Saigon och Mekong.

Allt om Vietnams natur, konst och musik, dess 
äldre, medeltida och moderna historia och ni får 
möta ett land vars folk under 30 år utkämpade  
fyra krig, varav tre mot världens största nationer –  
och vann alla - men därtill också vann freden!  
Ett beundransvärt folk. 

En minnesvärd resa under skicklig ledning.  
Program, information & snabb bokning på 
www.mohlintravel.se 
PELLE MOHLIN TRAVEL AB
070-6719611 · pelle.mohlin@mohlintravel.se

800:-
förläng sommaren!

Boka senast 4/8 och 
res mellan 3/9 - 24/10

olvemarks.se 
040-668 05 00

RABATT / PERS

UPP TILL

 
Gemensamma måltider och trevlig samvaro  

Resor med kunnandet och omtanken 
ÅRE TOURS • 0647-53 000  • www.aretours.se

HÖSTRESOR  ITALIEN   2015
KALABRI E N på den italienska tån  24 september 

Med gömda skatter såsom bronsjättarna i Riecce,  
heldagstur till Lipariska öarna med Stromboli mm. 

Tillfälle till bad. Helpension.

PI E MONTE med mat och vin  2-8 oktober 
Vi bor på anrikt Spa-hotell i den medeltida småstaden 

Acqui Terme och gör dagliga turer till kända vingårdar  
i Barolo- och Alba-distrikten. Vi besöker Carlo  

Liedholms vingård och markisen Gentile på hans  
vinslott. Vi går på tryffeljakt med hundar och är  

hedersgäster på tryffelfestival. Helpension.
ROM I JUL hos Birg ittasyst rarna  22-28 december 

För 17:e året firar vi en traditionsrik och stämningsfull 
Jul hos de gästfria systrarna i centrala Rom. Gedigna 

guidningar. Heldag till Tivoli. Halvpension.

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
FYRKLÖVERNS STUGBY

bo i underbar natur  
med utsikt över Siljan.  
Gångavstånd till Siljan/ 

Rättviks centrum. Stugor: 
3-6 bäddar, 21-46 m2. Kiosk, 

bastu, solarium. Internet. 

12 stugor 100 m från Siljan, 
3 km från Rättvik, 6-bäddar, 
80 m2, med hög standard. 

Öppet året om 

 

 



SYDAFRIKA – VID REGNBÅGENS SLUT
Åk med på en guidad gruppresa med Johan Stenkula som guide. Under 
19 dagar har vi safari i Kruger, ser Swaziland, Durban och sedan Garden 
Route, vindistriktet och Kapstaden. Sydafrika är ett land som inte gör dig 
besviken. Med sin omvälvande historia och underbara natur är det ett land 
fyllt av kontraster, olikt allt annat i Afrika. Här fi nns halvöken, regnskog och 
bushsavann, fruktbara vingårdar, två hav, fl oder och höga dramatiska berg.

27 NOVEMBER 2015   19 DAGAR  FRÅN 39 500 KR / PER PERSON

SAFARILANDET TANZANIA
Följ med till Östafrikas största land. Här fi nns höglandsplatå, Riftdalen, 
savanner och regnskogar. Här fi nns även Afrikas och världens högsta 
fristående berg Kilimanjaro 5895 meter över havet, stora insjöar och kända 
sol-öar som Zanzibar och Pemba utanför den långa kuststräckan. Våra 12 
dagars gruppresor med Johan Stenkula som guide går till Lake Manyara, 
mäktiga Serengeti och Ngorongorokratern. Resan avslutas med Zanzibar.

12 NOVEMBER 2015   12 DAGAR  FRÅN 35 650 KR / PER PERSON

19 NOVEMBER 2015   12 DAGAR FRÅN 40 550 KR / PER PERSON

Vi har även en 11 dagars safari med Johan Stenkula som guide. Safarin går 
till Lake Manyara, mäktiga Serengeti och Ngorongorokratern. Vi avslutar på 
Zanzibar med sköna dagar i solen.

5 NOVEMBER 2015   11 DAGAR FRÅN 31 850 KR / PER PERSON

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS
INFO@TOURAFRICA.SE • 0140-37 50 50 • WWW.TOURAFRICA.SE

SAFARI!

Australien och Nya Zeeland
Lämna regn, mörker och kyla här i Norden. Njut istället av sommaren 
på södra halvklotet! En unik rundresa med det bästa av både Australien 
och Nya Zeeland, en av våra mest lovordade rundresor som vi genomfört 
årligen sedan 1985. Dubai, Melbourne, Cairns, Sydney, Queensland och 
Auckland är några av de pampiga städerna vi besöker under denna resa 
med vinprovning, sightseeing-tåg och besök på museer.

Avresa 21 nov 2015  26 dagar

Avresa 18 jan 2016  25 dagar

Upplev fem spännande länder i Sydostasien!
Lyxkryssning i sagolika Halongbukten, utmärkt shopping i moderna 
Vietnam och under vår resa följer vi den mäktiga Mekongfl oden i 
Thailand, Laos, Kambodja och Vietnam. 
Från Kambodjas huvudstad åker vi vidare till det gyllene landet Burma, 
där några underbara dagar på Inlesjön i Shanstaterna ger oss en 
oförglömlig avslutning på vår fantastiska resa.

Avresa 26 jan 2016 20 dagar

Som vanligt har vi inkluderat det mesta från början.
För mer information är ni välkomna att kontakta oss.

info@ansgar.se • 031-17 36 90 • www.ansgarresor.se
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