HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

resemassan.se

LINKÖPING KONSERT & KONGRESS 3 FEB 2019 KL.10.00-15.30

Tävla om resor

MÄSSA
NU PÅ
SÖNDAG

och mycket mer!

LYSSNA PÅ FÖREDRAG

Bildkälla: TUI

r på besök!

komme
Bamse från TUI

0 & 14.00

GREKLAND • KROATIEN • TURKIET
VIETNAM • TENERIFFA • USA
AFRIKA • SÖDERHAVET
CHARTER • RUNDRESOR • SAFARI
KRYSSNINGAR • BUSSRESOR
SAMT MYCKET MER*

Kl. 10.30, 12.0

*Med reservation för ev. ändringar.

TIPS OCH RÅD FRÅN VÅRA ERFARNA UTSTÄLLARE
ENTRÈ: VUXNA 20 KR, BARN UNDER 12 ÅR GÅR IN GRATIS.
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Ta båten
fr. 95:-/enkel
i sommar!
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en kort resa långt bort

www.destinationgotland.se
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Omkring 2500 personer besökte Resemässan i Linköping 2018.

Hitta din drömresa på Resemässan
Söndagen den 3 februari är du varmt välkommen till
Resemässan i Linköping Konsert och kongress. På
årets mässa kan du som vanligt träffa en mängd ut
ställare och ta del av såväl spännande reseföredrag
som generösa mässerbjudanden.
Vi svenskar gillar att resa och även om många fortfarande
väljer solresor, så är upplevelseresor, sport
resor. kryss
ningar och andra specialresor också mycket populära.
I över tio år har Resemässan arrangerats i Linkö
ping och intresset för att resa har aldrig avtagit hos
Östgötarna. Därför är det heller inte konstigt att så många

”I många montrar finns också
möjlighet att vara med i tävlingar och
vinna resor, presentkort med mera.”
stora researrangörer finns etablerade i vår region liksom
att det här finns tre flygplatser samt en mängd bussbolag
inom en radie av 10 mil.
Bland utställarna på årets mässan hittar du ett brett
utbud på utsällare och reseexperter med många års
erfarenhet. De flesta har själva besökt de semestermål
som erbjuds och kan därför svara på dina frågor. I många

montrar finns också möjlighet att vara med i tävlingar och
vinna resor, presentkort med mera.
Du kan också ta del av intressanta föredrag med
information om såväl gamla som nya resefavoriter samt
ett och annat udda resmål.
– Jag hoppas Resemässan ska vara inspirerande
och ge besökarna många goda råd och tips, säger
mässarrangören Bert Ferin.

Barnfavoriter besöker mässan
Under dagen kommer TUIs maskot Bamse till mässan
för att hälsa på alla barn.

RESEMÄSSAN I KORTHET
Resemässan arrangeras i år för
elfte året i Linköping
Besökare i Linköping 2018:
ca 2500.
Utställare: ca 50 st
Entré: 20 kr för vuxna,
gratis för barn under 12 år.
Plats:
Louis De Geer, Norrköping (2 feb2019)
Konsert & Kongress, Linköping (3 feb 2019)
Arrangör: Ber t Ferin Konsult AB
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VÄRLDENS MÖJLIGHETER
från Linköping City Airport reser du smidigt och bekvämt

Upp till 3 dagliga avgångar
med KLM. Nya fräscha plan
tar dig till Amsterdam med
förbindelser till hela världen.

Sätt guldkant på resan!
Nu finns möjlighet att köpa
access till vår business lounge
– Lounge by Lexus.

Linköping City Airport,
din flygplats med
punktlighet och service
i världsklass!

www.linkopingcityairport.se
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Bildkälla: Linköping City Airport

Den vänliga personalen och LEXUS Business Lounge är några av de saker som resenärerna uppskattar med Linköping City Airport.

Punktlighet, service och hållbarhet i fokus
Linköping City Airport är stolta över att vara
Östergöt

lands ledande reguljärflygplats. Varje dag
välkomnar man resenärer från hela regionen och
antalet resenärer fortsätter att öka.
Med nya fräscha flygplan och en punktlighet och service
i världsklass trafikerar KLM Linköping City Airport upp till
tre gånger per dag.
Utvecklingen av flygplatsen pågår ständigt.
– Under året har vi byggt om vår servicedisk och
fördubblat storleken på vår LEXUS Business Lounge.

Det innebär att vi nu under vissa avgångar kan erbjuda
våra resenärer att köpa inträde till loungen, om man inte

”En stor nyhet under 2019 är
att man kommer att ha ett antal
charteravgångar i höst till Zadar
i Kroatien och Verona i Italien.”
har tillgång genom sitt lojalitetskort eller reser i business
class, säger Camilla Lejon, VD.
Dessutom har flygplatsen haft ett antal olika event för
att fira KLM 10 år i Linköping, inte minst på national
dagen, King´s Day! Det blev så populärt att det kommer
blir en tradition.

Charter 2019
En stor nyhet under 2019 är att man kommer att ha
ett antal charteravgångar i höst till Zadar i Kroatien och
Verona i Italien.
– Vi kommer inte satsa stort på charter eftersom vi
saknar infrastruktur för det och vi är i första hand en
flygplats för näringslivet. Antalet privatresenärer ökar
dock hela tiden under till exempel helger, lov och under
sommar
perioden. Dock kommer vi kunna ta enstaka
serier framöver som passar med övrig trafik. Vi vet att det
är stor efterfrågan så vi tycker detta är väldigt roligt, säger
Camilla Lejon.

Hallå där...
Martin Kotte, Sales Manager Sweden Air France KLM
KLM har sedan i somras en Key Account
Manager med placering i Linköping. Det är en
stor satsning, varför gör KLM den?
– Vi gör det för att LPI ( Linköping City Airport)
är viktigt för oss. Vi har flugit 10 år till Linköping
och vi vill fortsätta att flyga till Östergötland. Det är
viktigt att vara nära våra kunder. Då kan vi lyssna
och förstå behoven på ett mycket bättre sätt.

Det är mycket diskussioner nu avseende flygets
påverkan på miljön. Vad gör KLM för att minska
sin miljöpåverkan?
– Vi jobbar varje dag med att minska vår
iljöpåverkan enligt vår klimatplan. Det stora
m
målet är att minska CO2-utstläppen med 20

procent per passagerare till 2020. KLM är en av
de största användarna av hållbart biojetbränsle. Vi
använder 50 procent av allt hållbart biobränsle i
världen. Men marknaden för bioflygbränsle är idag

 nderutvecklad, så i syfte att förbättra tillgången
u
till hållbart flygdrivmedel har vi undertecknat en
avsiktsförklaring om att undersöka f örutsättningarna
för bioflygbränsleproduktion i Småland t illsammans
med bland andra Södra skogsägarna, Växjö kommun
och Luleå tekniska universitet.

Vad är nästa steg för KLM på Linköping City
Airport?
– Fortsätta att erbjuda flera dagliga avgångar
till Amsterdam och erbjuda företag och privat
kunder bra produkter och priser. Vår målsättning
är givetvis att växa i Östergötland. Vi vill helst ha
en avgång till inom de närmsta åren. Antingen
med KLM till Amsterdam eller med Air France till
Paris. Med vår nya Key Account Manager på plats
så kan vi nu lägga ett större fokus på s amarbete
med företagen i regionen och för att hitta det
bästa utbudet för alla semesterresande

Foto: Air France o KLM
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Upplev semesterfavoriten

ANTALYAKUSTEN
Charter från

NORRKÖPING
20 apr. - 27 okt.

BILLIGA ALL INCLUSIVE-RESOR
SENIORRABATT

GOLFRESOR

RUNDRESOR

POPULÄRA FAMILJEHOTELL

Besök oss på Resemässan i Linköping och
ta del av alla våra mässerbjudanden.
www.turkietresor.se

08 - 545 55 700
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Bilder från Turkietresor

Sol och bad, idrottsaktiviteter eller bara strosa omkring i pittoreska kvarter. Vad du än föredrar har Turkietresor något för dig.

Många möjligheter med Turkietresor
Turkietresor, startade sina resor i Sverige 2008 med
att arrangera resor till Turkiet från Norrköping och
Stockholm. Idag flyger Turkietresor från nio olika
flygplatser i Sverige.
Turkietresor har valt att specialisera sig på resor endast
till Turkiet och har därmed en bred kunskap om resmål,
hotell och möjligheter till olika aktiviteter.
Resor till Turkiet har blivit allt populärare och i år
satsar Turkietresor stort på Norrköping och tredubblar
antalet platser.
– I år kommer vi att arrangera fler direktflyg och e ndast
några få med mellanlandning, säger Malin Eriksson på
Turkietresor.
Turkiet, som erbjuder sol och bad, träningsmöjlig
heter eller bara avkoppling är i jämförelse med andra
länder kring Medelhavet ett av de billigaste länderna att
semestra i.
– Turkiet har något för alla och passar såväl barnfamiljer
som vuxna. Här finns både en rik kultur och historia samt
en vacker natur att ta del av, men landet är också känt för
sitt kök med fantastiskt god mat, säger Malin.
För de som reser med barn är Turkiet ett mycket upp
skattat resmål. Utbudet av aktiviteter är stort och många
hotell erbjuder härliga poolområden med vattenrutsch
kanor. Väljer man ett hotell med All Inclusive när man

”Turkiet har något för alla och
passar såväl barnfamiljer som vuxna.
Här finns både en rik kultur och
historia samt en vacker natur ”

reser med familjen blir semestern extra prisvärd och
bekväm och generellt anses All Inclusive i Turkiet hålla
god standard.

– I vår arrangerar vi en härlig hälso- och träningsresa
med ledarna Kajsa Persson och Jocke Ekelund som
erbjuder en varierad träning så som boxning/thaiboxning,
yoga, powerwalks, jogging och mycket annat, säger Malin.
Turkiet lämpar sig också mycket väl för exempelvis
fotbollsklubbar som vill ha ett träningsläger kombinerat
med sol och bad samt avkoppling.
För den golfintresserade finns Turkiets stora och
populära golfområde Belek som är en av Europas bästa
golfdestinationer med 17banor. Här får man mycket golf
för pengarna.

Stor utbud för den som vill vara aktiv

Specialresa med Pontus Helander

Vår och höst arrangerar Turkietresor lite andra typer
av resor, som exempelvis rundresor, träningsresor och
dansresor.
– Vi har två dansresor, en på våren och en på h
 östen,
då vi har många olika typer av danskurser. Vi har då med
oss olika liveartister från Sverige och Norge. Dels kommer
Lasse Sigfridsson en av grundarna och före detta m
 edlem
av Lasse Stefanz, men o ckså de populära norska artisterna
Ray Vidar Moen och Odd Arne Sørensen, berättar Malin.
Utbudet av olika aktiviteter är stort i Turkiet och för
den som vill vara aktiv på semestern anordnar Turkiet
resor träningsresor i samarbete med personliga tränare
och kostrådgivare.

I slutet av april är det än en gång dags för en spännande
specialresa från Norrköping som arrangeras i samarbete
med Pontus Helander.
Det blir en härlig grupp som får uppleva värme,
vänskap och glada upptåg i Kemer. Under resan

bjuds det bland annat på karaoke, sångunderhållning,
danskväll och pubrunda. Det brukar bli en resa utöver
det vanliga, som man sent glömmer!
– Vill du veta mer om Turkietresor och alla de
intressanta resor vi har är du välkommen att besöka vår
monter på Resemässan, hälsar Malin Eriksson.

–
Malin Eriksson, Turkietresor
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Alla som bokar sin resa
1/12-28/2 deltar i
utlottningen av 100 st Birkakryssningar för 2
inklusive
frukost
och middag
Alla som
bokar
sin
deltar
sombuss,
bokarhytt,
sinresa
resa1/12-28/2
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utlottningen
utlottningen av
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Birkakryssningarförför2 2
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buss,hytt,
hytt,frukost
frukostoch
ochmiddag
middag
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TEATER
Så som i himmelen 1D 7/4 ....................... 1290:Så som i himmelen 2D 9/3 ....................... 2350:Hjalmar Brevens Bruk 1D 23/2, 16/3 ...... 1250:Jonas Gardell Cirkus 1D 16/3 .................. 1340:TEATER
Peter
Jöback Dalhalla 2D 1/7 .................. 2790:Så somErnman
i himmelen
1D 7/4
....................... 2890:1290:Malena
2D 6/7
.............................
Så
som
i
himmelen
2D
9/3
.......................
2350:Kalle Moraeus 2D 13/7 ............................. 2890:Hjalmar Dalhalla
Brevens 2D
Bruk19/7
1D 23/2,
16/3 ...... 2990:1250:Diggiloo
.......................
Jonas
Gardell
Cirkus
1D
16/3
..................
1340:Fyrverkerikonsert Dalhalla 2D 7/9 .......... 2790:Peter
Jöback
Dalhalla
2D
1/7
..................
2790:Trassel med Robert Gustavsson 2D
Malena
Ernman 2D 6/7 ............................. 2790:2890:13/7
...............................................................
Kalle Moraeus 2D 13/7 ............................. 2890:KORTRESOR
Diggiloo Dalhalla 2D 19/7 ....................... 2990:Ullared 1D 14/2 200:- 27/3, 25/4, 11/6 300:Fyrverkerikonsert Dalhalla 2D 7/9 .......... 2790:Ullared 2D 17/2 1075:- 27/10 1335:Trassel med Robert Gustavsson 2D
Stockholm
på egen hand 1D
13/7 ...............................................................
2790:15/2, 16/2, 22/3, 23/3 ......................................300:KORTRESOR
Antikmässan Älvsjö 1D 15/2, 16/2...............390:Ullared 1D 14/2 200:- 27/3, 25/4, 11/6 300:Syfestivalen Älvsjö 1D
Ullared 2D 17/2 1075:- 27/10 1335:15/2, 16/2, 25/10, 26/10 ..................................390:Stockholm på egen hand 1D
Nordiska Trädgårdar 1D 22/3, 23/3 ............390:15/2, 16/2, 22/3, 23/3 ......................................300:NORDEN
Antikmässan Älvsjö 1D 15/2, 16/2...............390:Hornborgarsjön
1D 5/4
Syfestivalen Älvsjö
1D.................................650:Midsommar
Dalarna
4D..................................390:20/6 ................... 6690:15/2, 16/2, 25/10,
26/10
Öland
Skördefest
2D 27/9
........................
2290:Nordiska
Trädgårdar
1D 22/3,
23/3 ............390:Öland
spirar 2D 10/5 .................................. 2250:NORDEN
Ven
–
Bornholm
........................... 6390:Hornborgarsjön4D
1D19/5
5/4.................................650:Bornholm
solkensön
Midsommar
Dalarna4D
4D14/8
20/6...................
................... 6290:6690:Birka
2/3,
5/3, 27/3, 2/4,6/4,
4/5 mﬂ 2290:Öland
Skördefest
2D 27/9 30/4,
........................
......................................................................fr.
440:Öland spirar 2D 10/5 .................................. 2250:Birka
kusten4D
3D19/5
27/5...........................
................... fr. 2565:Ven höga
– Bornholm
6390:Bornholm
solkensön
4D 14/8
6290:Oslo
Köpenhamn
3D 16/5,
2/9...................
................ 2490:Birka 2/3, 5/3, 27/3, 2/4,6/4, 30/4, 4/5 mﬂ
......................................................................fr. 440:Birka höga kusten 3D 27/5................... fr. 2565:Oslo Köpenhamn 3D 16/5, 2/9 ................ 2490:-

Holland 6D

Nu sätter vi in ytterligare
en avgång 9/4

Holland 6D

9/4 full , 9/4 nyinsatt
Nu sätter
vi in fåtalplatser
ytterligare
12/4
full, 21/4
en avgång 9/4
6 dagar pris från 6490:9/4 full , 9/4 nyinsatt
12/4 full, 21/4 fåtalplatser

Inlandsbanan och Höga Kusten 5D
23/6 ............................................................... 6890:Norges 4-Höjdpunkter 3D 30/6 .............. 3690:Kieåsen 4D 24/6, 28/7 .............................. 5890:Fjordnorge 5D 23/8 ................................... 6990:Inlandsbanan
och Höga Kusten
Trondheim Hurtigruten
6D 14/75D............. 9990:23/6
...............................................................
6890:Lofoten
Hurtigruten 7D 28/8 .................11590:Norges
4-Höjdpunkter
3D
30/6
..............
3690:EUROPA
Kieåsen 4D 24/6, 28/7 .............................. 5890:Kiel kryss 3D 2/5, 24/10, 15/11 ............... 1990:Fjordnorge 5D 23/8 ................................... 6990:Tallinn Riga 5D 13/5 ................................... 4950:Trondheim Hurtigruten 6D 14/7 ............. 9990:Östersjöns Pärlor 7D 18/8 ........................ 7990:Lofoten Hurtigruten 7D 28/8 .................11590:St Petersburg 7D 7/8 ............................. 8990:EUROPA
Prag 6D 7/9 ............................................... 7490:Kiel
kryss
3D 2/5,5D
24/10,
15/11
............... 1990:Polen
Hälsoresa
25/11
........................
4290:Tallinn Riga 5D 13/5 ................................... 4950:Polens huvudstäder 7D 3/5, 5/9 .............. 7990:Östersjöns Pärlor 7D 18/8 ........................ 7990:Rostock shopping 2D
St Petersburg 7D 7/8 ............................. 8990:4/2, 4/3, 11/3, 25/3, 1/4 mﬂ. ................... fr. 1090:Prag 6D 7/9 ............................................... 7490:Lübeck med Ducksteinfestivalen 3D
Polen Hälsoresa 5D 25/11 ........................ 4290:2/8 .................................................................. 2790:Polens huvudstäder 7D 3/5, 5/9 .............. 7990:Celle med sparris 4D 2/5 .......................... 4490:Rostock shopping 2D
Berlin 4D 19/4, 5/9 ..................................... 3390:4/2, 4/3, 11/3, 25/3, 1/4 mﬂ. ................... fr. 1090:Bremenmed
oktoberfest
4D 17/10.................
4290:Lübeck
Ducksteinfestivalen
3D
Hemlig
resa
5D
19/5
..................................
6990:2/8 .................................................................. 2790:Hemlig
resa
6D 18/8
7490:Celle
med
sparris
4D ...................................
2/5 .......................... 4490:Spreewald
Dresden5D
6/7
.......................
5990:Berlin 4D 19/4, 5/9 ..................................... 3390:Rhen-Mosel
7D 22/94D
..................................
8490:Bremen
oktoberfest
17/10................. 4290:Alsace
7D
22/9
............................................
8990:Hemlig resa 5D 19/5 .................................. 6990:Paris-Brygge-Mosel
9D 20/4 ...................
9990:Hemlig
resa 6D 18/8 ...................................
7490:24/8
...................15990:Engelska
Kanalen
11D
Spreewald Dresden5D 6/7 ....................... 5990:Normandie 7D
9D 22/9
3/8 ...................................11390:Rhen-Mosel
.................................. 8490:Skottlands
Tattoo
9D 8/8 .......................13990:Alsace
7D 22/9
............................................
8990:Paris-Brygge-Mosel
9D 3/8
20/4......................11590:................... 9990:Glaciär-Expressen 8D
Engelska Kanalen 11D 24/8 ...................15990:Normandie 9D 3/8 ...................................11390:Skottlands Tattoo 9D 8/8 .......................13990:Glaciär-Expressen 8D 3/8 ......................11590:-

Succé
på vårt
50 års-jubile
um
för våra
HoSlluacncdéspåso
vår!rt
re
50 års-jubile
um
för våra
Hollandsresor!

Vinn en
Birka
kryss!
Vinn en
Birka
Uttendorf vandringsresa
k8Dry14/9
ss...........
! ...... 8490:Tyrolen Kirchberg 8D 6/7, 10/8, 14/9
8990:-

Salzburg & Salzkammergut 8D 22/7 ....... 7990:Bratislava, Wien, Budapest 8D
13/5, 12/9 ...................................................... 7990:Uttendorf
14/9
........... 8490:Toscana vandringsresa
drömresa 12D8D
13/9
...................14590:Tyrolen
Kirchberg
8D
6/7,
10/8,
14/9
...... 8990:FLYG
Salzburg
&
Salzkammergut
8D
22/7
.......
7990:Irland 8D 1/7, Flyg ....................................13990:Bratislava, Wien, Budapest 8D
Skottlands höjdpunkter 6D 8/8 ............. 14990:13/5, 12/9 ...................................................... 7990:Wien 5D 4/6, 27/8, Flyg fr. Lkpg............... 7490:Toscana drömresa 12D 13/9 ...................14590:Budapest 5D 29/9, Flyg fr. Lkpg. ............... 8990:FLYG
Rom 5D 6/5, 16/9, 7/10 .............................. 9790:Irland
8D 1/7,
Toscana
7DFlyg ....................................13990:Skottlands
höjdpunkter
8/8 .............
14990:19/5, 18/9, 2/10, Flyg fr.6D
Lkpg.
..................10990:Wien 5D 4/6, 27/8, Flyg fr. Lkpg............... 7490:Amalﬁkusten med Capri 8D
Budapest 5D 29/9, Flyg fr. Lkpg. ............... 8990:12/10, Flyg fr. Lkpg .................................... 14490:Rom 5D 6/5, 16/9, 7/10 .............................. 9790:Sicilien 8D 12/10 ......................................12690:Toscana 7D
Portugal rundresa 8D
19/5, 18/9, 2/10, Flyg fr. Lkpg. ..................10990:5/5, 30/9, Flyg fr Lkpg ................................15990:Amalﬁkusten med Capri 8D
Algarve 8D 27/4, 5/10 .............................10990:12/10, Flyg fr. Lkpg .................................... 14490:Barcelona 5D 4/10, Flyg fr Lkpg ................ 8990:Sicilien 8D 12/10 ......................................12690:Almunecar
15D 8D
30/3................................11490:Portugal
rundresa
Kroatien
solfroch
8D 11/9, 18/9,
5/5,
30/9, Flyg
Lkpgbad
................................15990:25/9,
2/10,
Flyg
fr.
Lkpg/Nrkpg
............fr 10490:Algarve 8D 27/4, 5/10 .............................10990:Kroatien
Duvbrovnik
8D
Barcelona 5D 4/10, Flyg fr Lkpg ................ 8990:2/10, Flyg15D
fr. Nrkpg.....................................12490:Almunecar
30/3................................11490:Bosnien
Hercegovina
Kroatien sol och bad 8D 8D
11/9, 18/9,
2/10,
Flyg
fr. Nrkpg
....................................12990:25/9,
2/10,
Flyg
fr. Lkpg/Nrkpg
............fr 10490:Balkan
Bosnien
Slovenien
8d
Kroatien Duvbrovnik 8D
25/9,
Flyg
fr Lkpg. ......................................12990:2/10,
Flyg
fr. Nrkpg.....................................12490:Sydstaterna
13D 3/4,
Bosnien
Hercegovina
8DFlyg fr. Lkpg ........ 33990:2/10,
Flyg
fr. Nrkpg
....................................12990:New
York
Flyg 8D
3/5, Flyg fr. Lkpg ...... 18750:Balkan Bosnien Slovenien 8d
25/9, Flyg fr Lkpg. ......................................12990:Sydstaterna 13D 3/4, Flyg fr. Lkpg ........ 33990:New York Flyg 8D 3/5, Flyg fr. Lkpg ...... 18750:-

Reseträff på Birka 2D

10/2, 12/2
Välkomstdrinkpå
och Birka
Reseträff
middag
10/2,
12/2 425:Välkomstdrink och
middag 425:-

Direktflyg till Kroatien från
Linköping och Norrköping
6 dagar pris från

6490:-

2D

Vinn en
Birka
Rundturer
och ligga still.
kinryss!
V
n11/9,
en
8d:
18/9, 25/9, 2/10
Birka
kryss!

www.ringarums.se
www.ringarums.se

www.vikingbuss.com
www.vikingbuss.com
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Tulpaner i Holland, vacker utsikt i Zadar eller storslagna byggnader i New York, vad vill du se på din resa?

Från tulpaner till skyskrapor
Ännu bredare utbud när Vikingbuss och Ringarums Resor blivit ett
Vikingbuss och Ringarums Resor är sedan april 2018
ett och samma företag. Efter 20 års s amarbete tog
Stefan och Kerstin Wernholm över även Ringarums
Resor, som fortsätter i samma anda som tidigare.
– Det vi vinner på det här är först och främst är att vi
samordnar och minskar administrationen. Idag har vi

samlat alllt till Linköping, säger Stefan Wernholm, som
tillägger att det innebär en bättre konkurrenskraft och att
priserna kan hållas nere. Idén med att hämta kunderna
på hemorten är densamma som tidigare. Idag har före
taget ett 25-tal olika upphämtningsplatser i Östergötland.

Ett hundratal resor varje år
Vikingbuss och Ringarums Resor kan erbjuda ett hundra
tal olika resor, men det som Stefan vill slå ett extra slag för
är att i år firar man 50-årsjubileum för resorna till Holland.
– Det är våra blomresor som går till området runt
Amsterdam. Resorna som har varit mycket uppskattade

”Idén med att hämta
kunderna på hemorten är
densamma som tidigare.
Idag har företaget ett 25-tal
olika upphämtningsplatser
i Östergötland”
går i april månad. Här kan våra resenärer möta våren
och beundra fälten med tulpaner.
Under resan till Holland besöks bland annat Keu
kenhof, som är den stora attraktionen med sin stora
park, där blomsterodlarna visar upp sina blommor. Här
kan man njuta av härliga dofter frånmiljontals blommor.
Även Delfts berömda fabriker, där det berömda blåvita
porslinet tillverkas ingår i besöket, liksom en resa till
Haag.
Nytt för i år är att det blir fyra charterresor från
Linköping/Norrköping till Kroatien.

– Vi flyger då till Zadar, där man kan välja både
rundresor i landet, som besök i Dubrovnik, kuststaden
Biograd och den vackra staden Sibenik, säger Stefan
som verkligen brinner för det vackra Kroatien med sitt
fantastiska kristallklara vatten.

”Flygresor på bussvis”
Vikingbuss med Ringarums Resor arrangerar även i fort
sättningen även längre resor, såsom till New York och
länder i Asien samt Karibienkryssningar.
– Vi gör alla flygresor på bussvis med reseledare som
är med hela tiden och tar hand om våra resenärer. Från
flygplatsen till destinationen, säger Stefan Wernholm
som gärna berättar mer om sitt stora utbud av resor på
Resemässan.
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Dennis Banck, Mimmi Perzon, Linda Holmstedt, Desirée Hellsten, Ann-Sofi Ahlvar
vid Ticket-butiken i-HUSET Linköping, hjälper dig hitta rätt resa.

Linda Holmstedt, Caroline Bernhardsson och Dennis Banck, hälsar välkommen till Ticket-butiken
Linköping city på St Larsgatan.

Ticket hjälper dig att hitta rätt i det stora reseutbudet
Till Ticket är du alltid varmt välkommen. Här får du
goda råd, tips, kunskap och service i världsklass. För
Ticket är det viktigt att skapa en personlig relation
till sina kunder och att kunderna ska känna trygghet
när de bokar sin resa i butiken.
– Det ska vara enkelt och roligt att boka resor. Vi hjälper
våra kunder att hitta rätt resa i vårt stora utbud och delar
gärna ett gott skratt på vägen, säger Linda Holmstedt,
säljchef Linköping.
Ticket samarbetar med de flesta stora researrangörer
na och har därför ett stort utbud att välja bland. På ett och

samma ställe har du tillgång till bland annat flyg, h
 otell,
charter, weekendpaket, kryssningar, rundresor, bussresor
och mycket mer.
– Vi har tillsammans jobbat i många år och själva rest
till många destinationer i världen, säger Linda Holmstedt
och det breddar våra kunskaper.

Resor från regionen
Flygresor från Linköping och Norrköping fortsätter att öka
bland antalet resenärer, vilket gör att dessa städer inför
direktflyg till fler destinationer.
Vill du ha en weekendresa kommer du till München

Just nu

Alla som
bokar får
en goodiebag

500:-

rabatt

på de flesta av sommarens charter
från Norrköping/Jönköping

på två timmar från Norrköping och till Amsterdam från
Linköping. Under några veckors tid i sommar kommer
Linköping även att ha direktflyg till Prag.
Inför sommaren 2019 får Norrköping fler och nya
charterdestinationer till bland a nnat Kos och Turkiet.
– Vi på Ticket är glada över både våra befintliga och
nya destinationer och tycker det är viktigt att erbjuda r esor
från de båda lokala städerna, säger Linda Holmstedt och
hälsar dig välkommen in till Tickets butiker i Linköping.
– Låta oss hjälpa dig hitta din framtida resa!

Välkommen
till Tickets
monter!
TUIs representant kommer finnas
på plats under dagen. Ta del av våra
erbjudanden och säkra din plats på
ditt livs äventyr. Boka redan idag i vår
monter eller i någon av våra butiker.

Gäller under bokningsperioden 2–9/2

Välkommen till Ticket Linköping
i-HUSET, tel: 013-13 00 60,
e-post: linkopingihuset@ticket.se
S:t Larsgatan 30, 013-14 63 20,
e-post: ticketlinkoping@ticket.se
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Bildkälla: TUI

TUI satsar vidare på populära koncept
Resebolaget TUI fortsätter att satsa på bredden med
erbjudanden som bör passa de allra flesta. Med stor
satsningen TUI gör på regionala flygplatser är Norr
köping den till antalet passagerare fjärde största
flygplatsen i Sverige.

Life, som är kärnan i vår verksamhet och som passar såväl
barn som vuxna, men vi har givetvis även resor för de som
väljer att resa på tu man hand, säger Eric och nämner TUI
Sensimar som är speciellt anpassat vuxna och par.

Bamse underhåller barnen
– I år kommer vi totalt att erbjuda nio olika resmål med
avresa från Norrköping. Resmålen är utspridda på Grekland,
Cypern, Spanien, Kroatien samt Kap Verde, berättar Eric
Carlsson, Partner manager, som har sett att just Grekland är
ett av de populäraste länderna i sommar att resa till.
På samtliga resmål med avresor från Norrköping finns
ett brett sortiment av hotell. TUI har ett nybyggt Blue Star
Hotell på Kreta, Euphoria Resort, som öppnade förra
säsongen och har blivit väldigt uppskattat.
Kännetecknande för TUI är de anpassade koncepten
som resebolaget erbjuder och som passar såväl den
enskilde som hela familjer.
– Vi har många koncept, exempelvis vårt TUI Family

Family Life-konceptet, som är anpassat för barnfamiljer,
erbjuder alltid All inclusive och där finns såklart B
 amse
och underhåller barnen. Det är här man hittar den
populära Bamseklubben.
– Just Bamseklubben är något som barnen och föräld
rarna älskar när de reser med oss, säger Eric Carlsson.
Även de som väljer ett Blue Star hotell, och har barnen
med sig, får chansen att träffa Bamse, då han flera
gånger i veckan kommer och hälsar på. Till skillnad från
TUI Family Life så finns här ingen Bamseklubb.
– Det är ett perfekt val för de resenärer som kanske
inte har något direkt behov barnklubbar men ändå vill ha
anpassat för barn och hög standard, anser Eric.

TUI Sensimar är anpassat helt för vuxna och här är det
inte tillåtet att ta med sig barn.
Hotellen som ingår i konceptet TUI Sensimar är
designade för vuxna och har alltid bra läge och ofta

tillgång till många härliga restauranger för de som vill
passa på att gå ut och äta under sin vistelse.
För den som vill vara lite mer aktiv under sin semester
finns TUI Magic Life, där träning, aktivitet och god mat
står i centrum.
– Här kan man exempelvis välja att spela tennis med
egen tränare om man vill. Man kan också välja att cykla
mountainbike, skjuta pilbåge eller välja någon vatten
sport, berättar Eric, som har sett att det här med att vara
aktiv under semestern är något som blivit allt populärare.
– Det viktiga här är att maten och kvaliteten på
aktiviteterna är hög och det får man här, säger han och
hälsar alla välkomna att diskutera resor i TUIs monter på
Resemässan.

Kryssa med TEMA och följ
med på fantastiska utflykter
TEMAs bärande idé är att skapa den bästa möjliga
resan för sina kunder. Anser Tema att något ska ingå
i resan så ingår det. Kvalitet, härliga upplevelser och
bästa möjliga boende är något som verkligen priori
teras.
Tema är nog mest kända för sina rundresor inriktade på
kultur och natur, samt vandrings- och cykelresor. Men
numera erbjuder de även alltfler kryssningar. Temas

kryssningar innehåller det allra mesta – allt från mat och
alla utflykter ingår och det är TEMAs egna reseledare som
guidar på utflykterna.
– TEMAs kryssning Panamakanalen, som arrangeras
tillsammans med rederiet Holland America line, är ett bra
exempel på en sådan kryssning, säger TEMAS vd David
Karlsson och berättar att resan börjar med flyg till Miami
med två övernattningar innan själva. kryssningen startar.
Resan fortsätter sedan ned till Cartagena i Colombia och
vidare genom Panamakanalen för att därefter fortsätta till
Punta Arenas i Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Mexiko
och avslutas i San Diego. Under kryssningen har samtliga
TEMAS resenärer självklart utsideshytt med utsikt.

Utflykter och föreläsningar
Antigua i Guatemala och Alaskas vackra natur är något du kan få
njuta av på TEMAs kryssningsresor.

– Vid samtliga stopp under kryssningen arrangeras utflyk
ter, utom i Mexiko, där det blir ett badstopp. I Cartagena i
Colombia blir det en stadsrundtur och i Guatemala besöks

den vackra staden Antigua. Vid stoppet i Costa Rica blir
det ett besök i regnskogen, berättar David Karlsson.
Under själva kryssningsfärden hålls föreläsningar om
resans olika delmål, vilket gör att de resande får goda
möjligheter att förbereda sig på vad som väntar dem vid
de olika utflykterna.
På liknande sätt och med samma rederi arrangerar
Tema kryssningar till Alaska och runt Sydamerikas spets.
Alaskakryssningen börjar och slutar i Vancouver. S
 jälva
kryssningen går från Vancouver till Alaskas h
 uvudstad,
Juneau.
– Det vi vill ha ut av den här resan är framförallt det
marina djurlivet. Sedan finns det ju både glaciärer och
vattenfall att beskåda. Även Skagway, staden där många
guldletare sökte lyckan under guldrushen, besöks under
resan, berättar David Karlsson
Kryssningen runt Sydamerikas spets börjar med flyg
till Santiago de Chile för att sedan fortsätta med en kryss
ning genom Chiles skärgård och sedan förbi Ushuaia I
Argentina och vidare för ett besök på Falklandsöarna.
Efter det fortsätter kryssningen till Uruguays huvudstad
Monte Video och vidare till Buenos Aires för att sedan
avslutas i Rio de Janeiro.
– Fler kryssningar kommer vartefter och du som är
intresserad av en givande och spännande kryssning

är välkommen att besöka vår monter på Resemässan,
hälsar David Karlsson.
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LINKÖPING KONSERT & KONGRESS 3 FEB 2019 KL 10.00-15.30

VINN RESO

UTSTÄLLARE OCH MONTRAR
AZAMARA CLUB CRUISES.........................48
BIG TRAVEL.............................................17
BIRKA CRUISES.......................................48
BLÅKLINTSBUSS.......................................7
BONDESTUGAN GOTLAND.........................36
BRA.......................................................40
BREMEN TOURISTIK.................................12
CARNEVAL CRUISE LINE.............................6
CELEBRITY CRUISES................................48
CYPERNS TURISTRÅD...............................50
CZECH AIRLINE................................. 39, 46
DESTINATION GOTLAND............................40
DETUR....................................................14
EVANEOS................................................31
FINNLINES................................................9
GOTLAND................................................40
ISRAELISKA TURISTBYRÅN.......................16
JAMBO TOURS....................................28-29
KLM................................................. 39, 46
LINKÖPING CITY AIRPORT................... 39, 46
LONDONFIXARNA.....................................37
MSC CRUISES.........................................43
NILSBUSS.................................................4
NORRKÖPING AIRPORT........................44-45
PHOENIX TRAVEL.....................................48
POLSKA STATENS TURISTBYRÅ.................11
PRINCESS CRUISES...................................6
RESECENTER..........................................48
RINGARUMS RESOR / VIKINGBUSS......26-27
ROLFS FLYG & BUSS..................................5
ROYAL CARIBBEAN CRUISES....................48
STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS.............13
SWANSONS TRAVEL.................................15
SÖDERKÖPINGS BRUNN.............................3
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RECEPTION

ENTRÉ

TAGALONG..............................................35
TALLINK SILJA.........................................24
TEMARESOR......................................28-29
TICKET............................................. 47, 49
TUI................................................... 47, 49

TURKIETRESOR.......................................41
VADSTENA BUSS.....................................30
VIKING LINE............................................22
VIKINGBUSS/RINGARUMS RESOR........26-27
VILLA FRIDHEM.......................................38

MED RESERVATION FÖR EV. ÄNDRINGAR.

LUNC
SERVER
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FÖREDRAG
MÄSSRABATTER,
RESTIPS, TÄVLINGAR
OCH MYCKET MER

MUSIKALEN
10.30

TagAlong
Vietnam

11.00

BIG Travel, Söderhavsresor
Söderhavet

11.30

TEMAresor
Vandringar, cykling och kryssningar med TEMA

12.00

Jambo Tours
Safari i Afrika

12.30

TUI
Hållbarhet, Grekland och Teneriffa

13.00

Linköping City Airport
Är hållbart resande möjligt?
Vad gör Air France – KLM och vad kan du göra

13.30

Swansons Travel
2019 – Amerikaåret

14.00

Turkietresor
Populära Turkiet

CHRING
MED RESERVATION FÖR EV. ÄNDRINGAR

VERDEFOAJÉN

Bamse från TUI kommer på besök!
Kl. 10.30, 12.00 & 14.00

10.30

Evaneos
Hur planerar man en bra resa?
Över 80 destinationer

11.00

Birka Cruises
Sommarens långkryssningar

11.30

Vikingbuss / Ringarums Resor
Linköping City Airport och Norrköping Airport

12.00

MSC Cruises
Kryssningar i Medelhavet, Karibien m.m

12.30

Royal Caribbean Cruises
Tre olika sätt att kryssa med RCL

13.00

Princess Cruises
Exotiska kryssningar

13.30

Bondestugan Gotland
Semesterboende på Gotland

14.00

TagAlong
Musikens USA
MED RESERVATION FÖR EV. ÄNDRINGAR
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Bertil Skärblom, marknadschef och Ola Mattson, VD vid Norrköping Airport gläds över flygplatsens popularitet.
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Bildkälla: Norrköping Airport

Ökat resande från Norrköping Airport
Trots den tropiska sommaren vi haft, så har Norr
köping Airport haft ett bra år vad avser utvecklingen
av antalet passagerare. Drygt 14.000 fler reste från
flygplatsen under 2018. Det innebär en ökning med
över 13% jämfört med året innan.
Närheten till Norrköping Airport och människors önskan
att flyga från sin regionala flygplats är en bidragande orsak
till att de stora charterbolagen nu utökar sina resor från
Norrköping.
– I år kommer Tui öka ordentligt och ha större flygplan,
vilket innebär att det kommer att finnas ungefär 4000
stolar extra. Ving ökar antalet avgångar, bland annat fler
till Mallorca. Turkietresor lägger ut sitt största program av
alla här hos och ökar också med drygt 4000 stolar, säger
Bertil Skärblom, marknadschef vid Norrköping Airport och
tillägger att kommande vinter kommer Boeing 767, som
flyger till Kanarieöarna, ha avgångar på torsdagar och
fredagar. Det innebär färre avgångar men fler stolar.

Två dagliga avgångar
– Utökningen med Verona till hösten är också nytt och
roligt. Vi har inte haft Italien tidigare och München

kommer fortsätta med två dagliga avgångar, b

erättar
Bertil Skärblom, marknadschef vid Norrköping Airport.
Men Norrköping Airport är mycket mer än en plats man
åker till för att flyga på en affärsresa eller en charter till
ett varmare land. Runt om och på flygplatsen sker många
viktiga insatser även för samhället i stort.

”Norrköping Airport är mycket
mer än en plats man åker till för
att flyga på en affärsresa eller en
charter till ett varmare land.
Runt om och på flygplatsen sker
många viktiga insatser även
för samhället i stort”
Det sker en hel del förändringar och planeras för nya
insatser. Den 1 juni förra året tillträdde Ola Mattson, som
ny VD för bolaget. Han kommer närmast från Gotland, där
han bland annat varit bolagschef i flera år för Gotlandsflyg
AB. Ola Mattson ser som sina främsta uppgifter framöver
att skapa mer reguljär trafik, men också arbeta med varu
märket Norrköping Airport.
Just att förstärka varumärket och förstärka informa
tionen om vad man gör på flygplatsen och vad nettoutkom
sten av att ha en flygplats innebär, ser han som viktiga och
pedagogiska uppgifter.
– Då menar jag inte bara för oss som arbetar på
Norrköping Airport AB utan all verksamhet som samlats här.

Flygplatsens roll i samhället
Som exempel på vad som sker på en flygplats och vad
alla inte kanske känner till, nämner han brandflyget,
som under den varma sommar vi hade i fjol utgick från

 orrköping Airport fyra gånger om dagen. Det blev sam
N
manlagt blev 492 turer inom vårt område och resulterade
i att man tidigt kunde upptäcka ett 40-tal bränder som då
snabbt kunde släckas.
Ambulansflyget flyger också mycket från till Norrköping.
Ungefär 20 - 30 gånger i månaden flygs patienter, organ
med mera hit. Även Linjeinspektionen för elbolag liksom
polisen använder sig av Norrköping Airport. Här finns
också skolflyg för piloter och privatpersoner. Det är alltså
fråga om mycket viktiga samhällsinsatser.
Förra året lät Norrköpings Airport låta ett externt obero
ende företag göra en samhällsekonomisk kalkyl för att se
vad flygplatsen har för effekt för samhället. De tittade då på
hur det ser ut idag och hur det kan se ut i framtiden.
– Det visade sig att det kommer in väldigt mycket
skatte
pengar för att vi finns här, vilket samhället tjänar
på. Folk åker taxi, bor på hotell, äter på restauranger och
det finns de som jobbar åt oss och alla de som finns runt
omkring oss. Det här innebär att det kommer in såväl
kommunal som statlig skatt. Använder man då den här
kalkylen så innebär det att flygplatsen kostar kommunen
4,8 miljoner kronor, när man tar bort de skatteintäkter som
verksamheten genererar. Staten går plus 40,7 miljoner och
Regionen går plus med 9,2 miljoner. Brutto innebär det
att samhälls
intäkterna hamnar runt 45 miljoner kronor,
berättar Ola Mattson.
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Golfa på Gotland
Golfa på Gotland
2 greenfee, 2 hotellnätter och båtresa med bil.
2 greenfee, 2 hotellnätter och båtresa med bil.

Hål 9, Visby GK.
Hål 9,på
Visby
GK. tillsammans med vännerna och få en fantastisk
Golfa
Gotland

golfupplevelse. Njut av golfspel i naturskön miljö på Visby Golfklubb,
en
av Sveriges
vackraste
golfbanor
och bo bekvämt
på fantastisk
Scandic i
Golfa
på Gotland
tillsammans
med vännerna
och få en
Visby
hamn. Efter
påi naturskön
golfbanan,miljö
koppla
av i den
varma
golfupplevelse.
Njutenavheldag
golfspel
på Visby
Golfklubb,

GOLFPAKET:
Måndag-torsdag

GOLFPAKET:

2490 kr

bubbelpoolen
innan
kvällengolfbanor
avrundasoch
på en
Visbys restauranger.
en av Sveriges
vackraste
boav
bekvämt
på Scandic i

Måndag-torsdag
Fredag-söndag

Visby hamn. Efter en heldag på golfbanan, koppla av i den varma
BOKA GOLFPAKET, MAILA TILL:
bubbelpoolen innan kvällen avrundas på en av Visbys restauranger.

Fredag-söndag
Frånpris per person.

golf@destinationgotland.se

BOKA GOLFPAKET, MAILA TILL:

I Golfpaketet ingår:
2golf@destinationgotland.se
dagars greenfee på Visby GK. Boende på Scandic Visby
2 nätter med del i dubbelrum inkl.frukostbuffé. Fri tillgång
I Golfpaketet
till
bubbelpool,ingår:
bastu och relax under hela vistelsen.
2
dagars
greenfee
på bilplats.
Visby GK. Boende på Scandic Visby
Båtresa tur/retur med
2 nätter med del i dubbelrum inkl.frukostbuffé. Fri tillgång
till bubbelpool, bastu och relax under hela vistelsen.
Båtresa tur/retur med bilplats.

2490
3490 kr
kr
3490 kr

Gäller ej v.26-32.
Frånpris per person.
Gäller ej v.26-32.
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Maud Engstrand, Ulrika Sjöberg samt Fredrik Eng på BIG Travel slår ett extra slag för resor till Sydafrika och Söderhavet.

BIG Travel lockar med Sydafrika och Söderhavet
BIG Travel i centrala Linköping har ett mycket brett
utbud av resor, såväl charter som härliga kryssning
ar i Karibien och Medelhavet.
Här arbetar idag tre mycket kunniga och erfarna
personer, med lite olika intressen av resor.
– Vi har alla jobbat länge inom branschen och rest
mycket. Fredrik Eng gillar USA och är jätteduktig på att
sätta ihop trevliga paket dit. Ulrika Sjöberg har fastnat
för Kroatien och Italien, medan jag själv gillar kryss
ningar och har Hawaii, som min lilla favorit, säger Maud
Engstrand, chef för resebyrån på Storgatan i Linköping.
– På årets mässa kommer vi att satsa på våra resor
till Sydafrika med besök i en eller flera nationalparker.

Här finns då chansen att se ”The Big Five”, men också
alla de graciösa girafferna, Zebror, antiloper och de
fantastiskt färgrika fåglarna. Efter besöket på fastlandet
avslutas 
sedan resan på Mauritius med sol och bad
under några härliga dagar, säger Maud.

Monter med experter och rabatterbjudande
Ett annat resmål, som också tros bli populärt är
Söderhavet. Söderhavsresor har i år färdiga paket

för dem som vill besöka de så kallade paradisöarna.
Exempelvis franska Polynesien, Cockörna, Samoa och
Fidij.
På Resemässan kommer BIG Travel att finnas till
sammans med Sydafrikaresor och Söderhavsresor.

– I vår monter kommer vi ha med oss Annette
 andqvist, som är expert på Sydafrika. Hon kommer
S
att hålla föredrag om resor till Sydafrika och Mauritius,
berättar Maud.
I år kommer BIG Travel också att kunna presen
tera ett rabatterbjudande från Airtours som har både
charter- och storstadsdestinationer.
Maud, Fredrik och Ulrika hoppas få berätta mer,
under Resemässan, om BIG Travels stora utbud av resor
och hälsar även alla välkomna till den egna montern,
men också till resebyrån på Storgatan.

Resecenter chartrar plan från Norrköping och Linköping
”Nya paketresor, nya målsättningar och ny kompe
tens”, det är det som idag beskriver Resecenter, som
dessutom vill satsa lite mer på de ungas resande och
affärsresor.
Ett helt nytt område för Resecenter är affärsresor. Från
och med i fjol så finns även den kompetensen på rese
byrån. Det är Maria Anderson, med 25 års erfarenhet av
branschen, som anställts för att utveckla den delen av
verksamheten.
– Jag såg det som en chans och en ny utmaning att
bygga upp något helt nytt. Det är väldigt spännande
och inspirerande. Vi kommer att vända oss till små och
medelstora företag och erbjuda våra tjänster, säger Maria
Anderson.
En av de stora nyheterna för i år är att Resecenter
chartrat ett plan som ska gå till Verona i höst. Det
kommer att bli fyra resor, två från Norrköping och två
från Linköping.
– Det kommer att starta med den första resan den
11 september. Då erbjuder vi olika rundtursprogram. Det
blir både Verona, Cinque Terre, Toscana, Gardasjön och
Venedig. Det kommer att bli lite olika innehåll i resorna.
Den sista av dessa resor kommer att gå till vinfestivalen
i Bardolino, Amarone och Valpolicella, berättar Caroline
Bjerselius Berlin på Resecenter.

Kryssningar och gruppresor
Givetvis fortsätter Birkas populära långkryssningar i
sommar, som då bland annat till Visby–Bornholm,

Medarbetarna på Resecenter hälsar alla välkomna

Höga kusten, Rügen och den nya destinationen Klaipeda
i Lettland.
Resecenters specialitet är kryssningar och några
favoriter som alltid återkommer är till Karibien, Medel
havet men även Hurtigruten och flodkryssning på Donau.
Senare under året blir det gruppresor till tex Albanien,
Sydafrika och Nya Zeeland med Söderhavet.
– Vi har även märkt av ett växande intresse hos unga

som vill ut och resa på egen hand, så det blir också något
vi kommer satsa på i år, säger Maria Anderson.
– Du behöver naturligtvis inte vara ungdom för att få
hjälp av oss att sy ihop din dröm-resa, tillägger Caroline.
Resecenter kan erbjuda mycket nytt i år och det kan
du få reda på mer om när du besöker Resecenters m
 onter
på Resemässan.
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Safari på riktigt
Redan 1974 gick den första safarin i Jambo Tours regi, och vi
vågar påstå att vi är experter på området. Jambo Safari betyder
kvalitet i varje detalj. Välj en resa med svensktalande Jamboguide
eller bland våra färdiga paket där engelsktalande guider hjälper
dig som reser på egen hand.

JAMBOTOURS.SE
020-52 22 22

Natur, kultur och vilda djur i Sydafrika

Genom regnskogen i gorillornas land

Klassisk Tanzaniasafari

Safari Krugerparken och sköna dagar i Kapstaden.
12 resdagar, svensktalande Jamboguide. Avresor
varannan vecka, från: 30.570 kr.

Daniel Rosengren visar schimpanser i Kibale, trädklättrande lejon i Ishasha och bergsgorillor i Bwindi.
13 resdagar, Jamboguide, avr 12/10, från 57.250 kr.

Safari i fyra av Tanzanias bästa vildmarksområden. Välj
boende på safarilodger eller tältlodger. 10 resdagar,
svensktalande Jamboguide, från 35.990 kr.

Vandringar för
kropp och själ.
Det är skönt för kropp och själ att
vandra. Närheten till naturen och
kulturen blir påtaglig. Med våra
reseledare ser du platser och möter
människor som ger minnen för livet.
Och packningen tar någon annan.
Vandra genom olivlundar i Frankrike,
i Alpernas vackra landskap, i antikens
Grekland eller italienska vingårdar...
Och när tid är inne stannar vi, sitter
ner, tar av oss skorna och njuter av
en picknick där traktens delikatesser
tävlar om uppmärksamheten.
Upptäck vårt breda utbud av sköna
vandringsresor på temaresor.se.
I årets program hittar du 30 vand
ringar av varierande svårighetsgrad.

VANDRING I DOLOMITERNA. FRÅN 14.450 KR.
Italien. Reslängd: 8 dagar.
Gruppstorlek: 15–22 personer. Avresor: juni–september

temaresor.se | 077137 38 39
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I Virungabergen, Uganda, kan du få en unik inblick i gorillornas vardag. Men Afrika bjuder också på många andra fina upplevelser.

Jambo Tours tar dig med till gorillornas värld
Jambo Tours har 45 års erfarenhet av att arrangera
resor till Afrika och dess unika natur- och djurliv. En
resa till Afrika är en spännande upplevelse med be
sök i vildmarksområden där de vilda djuren kommer
riktigt nära. Här möter resenärer elefanter, lejon, ze
bror, antiloper och många fler djur i sin hemmiljö.
Jambo Tours presenterar i år nya safariresor till Rwanda
och Uganda samt Botswana.
– Tillsammans med Jambo Tours guide Daniel Rosen
gren, som leder resan genom regnskogen i g orillornas
land, besöker vi Bwindi nationalpark i U
 ganda. Här och i
Uganda och i Rwanda finns bergsgorillorna, s äger Jambo
Tours vd, David Karlsson.
Han berättar att bergsgorillan har varit riktigt hotad,
och det för några decennier sedan enbart fanns några
hundra bergsgorillor.
– Nu har de ökat i antal och idag uppskattas det finnas
över 1000 bergsgorillor.

Besöksindustrin viktig för naturen
Enligt David Karlsson, som haft besök av Rwandas
ambassadör i Sverige, så anser ambassadören att den här
positiva utvecklingen kunnat ske tack vare besöksindustrin.
– Besöksindustrin är enormt viktig för naturen runt

”Besöksindustrin är enormt
viktig för naturen runt om i världen
och det här är ett bra exempel. Det
skapas arbetstillfällen.
Guider, chaufförer, servicepersonal
på lodger och många fler får
arbete. Det ger också Intäkter från
nationalparksavgifter och möjligheter
att skydda det vilda livet”
–
David Karlsson, VD Jambo Tours

om i världen och det här är ett bra exempel. Det skapas
arbetstillfällen. Guider, chaufförer, servicepersonal på
lodger och många fler får arbete. Det ger också Intäkter
från nationalparksavgifter och möjligheter att skydda det
vilda livet, säger David Karlsson.
Under den här resans gång besöks även schimpanser i
Kibale nationalpark och det blir även mer traditionell safari
med besök i Queen Elisabeths nationalpark i Uganda.
– Det är inte bara gorillor på programmet utan det är

mycket natur-och djurupplevelser, säger David Karlsson
och berättar att övernattningarna sker i diskret placerade
lodger, i eller i närheten av nationalparkerna.

Exklusiv resa till Botswana
Gemensamt för resorna till Rwanda/Uganda och resorna
till Botswana är att det är exklusiva resor.
Botswanas Höjdpunkter är en ny resa till Botswana.
I resan ingår tre safariflygningar med flygplan som tar
maximalt sex personer.
– Enda sätta att komma till vissa av lodgerna är med
flyg. Vi kommer bland annat vara i Okavangodeltat och
vi bor på tältlodger med väldigt hög klass, säger David
Karlsson, och tillägger att förutom personerna på lodgen
så är det flera mil bort till närmaste människa. Här
fungerar inte internet, ingen surfmöjlighet, men det finns
satellittelefon.
– Botswanas safari är safariernas safari, anser David
Karlsson som hälsar alla safariintresserade välkomna att
besöka Jambo Tours monter på Resemässan.
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Semestra på Gotland?

boendeT HITTAR
DU HOS OSS
Stugor med bra standard och närhet till natur, kultur och havet

Öppet året om!

Tel. 073 - 500 04 14 | www.bondestugan.se
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FÖREDRAG
MUSIKALEN
10.30 TagAlong
Vietnam
11.00 BIG Travel, Söderhavsresor
Söderhavet
11.30 TEMAresor
Vandringar, cykling och
kryssningar med TEMA
12.00 Jambo Tours
Safari i Afrika
12.30 TUI
Hållbarhet, Grekland och Teneriffa
13.00 Linköping City Airport
Är hållbart resande möjligt?
Vad gör Air France – KLM
och vad kan du göra
13.30 Swansons Travel
2019 – Amerikaåret
14.00 Turkietresor
Populära Turkiet

VERDEFOAJÉN
10.30 Evaneos
Hur planerar man en bra resa?
Över 80 destinationer
11.00 Birka Cruises
Sommarens långkryssningar
11.30 Vikingbuss / Ringarums Resor
Linköping City Airport och Norrköping
Airport
12.00 MSC Cruises
Kryssningar i Medelhavet,
Karibien m.m
12.30 Royal Caribbean Cruises
Tre olika sätt att kryssa med RCL
13.00 Princess Cruises
Exotiska kryssningar
13.30 Bondestugan Gotland
Semesterboende på Gotland
14.00 TagAlong
Musikens USA

MED RESERVATION FÖR EV. ÄNDRINGAR

Föredrag som både
informerar och inspirerar
Under Resemässan i Linköping kommer du möta
erfaren expertis inom rese
branschen och under
föredragen får du djupare information om det du är
intresserad av.
– Säkert är att det kommer att gå att få svar på de flesta
frågor gällande resor, berättar Resemässans arrangör
Bert Ferin, som menar att information är en viktig del
under mässan.

Föredrag varje halvtimme
Vid Resemässan i Linköping kommer olika reseaktörer,
varje halvtimme, hålla föredrag i Musikalen och Verde
foajén.
– Det blir information om resor till exempelvis USA,
Söderhavet, Turkiet, Grekland, safari i Afrika samt en
mängd olika kryssningar och bussresor.
Dessutom kommer det att informeras om de möjlig
heter som idag finns att resa från vår reseintensiva
region.

Populärt bland både besökare och reseaktörer
Föredragen är populära både bland reseaktörer och
besökare och det gäller att ha koll på klockslagen och
vara ute i något så när god tid för att få en bra plats.
Tider för de olika föredragen hittar du här intill och på
mittuppslaget i denna tidning, det ropas även ut i högta
larna under mässans gång.
Förutom information och föredrag är den p
 ersonliga
kontakten en viktig del av mässan. Kontakter knyts och
besökarna får på nära håll uppleva den service och
erfarenhet som reseaktörena erbjuder.
– Här finns experter med tillsammans hundraårig
erfarenhet och nu hoppas jag verkligen att våra

besökare tar vara på det unika tillfälle som nu ges för
att få högkvalificerad information, avslutar Bert Ferin.
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Tre nya destinationer från Stockholm Skavsta: Tjeckiens vackra huvudstad Prag är perfekt för en weekendresa. Wien med kulturen, musiken, bakverken och arkitekturen, ett måste att besöka.
Mytomspunna Marrakesh, vinterns hippaste resmål.

Fler destinationer från Stockholm Skavsta flygplats
Stockholm Skavsta fortsätter att utvecklas och allt
fler väljer att flyga härifrån. Förra året ökade anta
let resande från flygplatsen med fyra procent, vilket
innebar drygt 2,2 miljoner resenärer.
Förutom det positiva att fler väljer att resa från Stockholm
Skavsta så har flygplatsen också fått nya ägare. Från den
1 september i fjol så är det den franska flygplatsbolaget
Vinci som är den nya ägaren av flygplatsen.
– Det här är en ren flygplansoperatör som äger 4
4
flygplatser runt om i världen och som vi nu är en del
av, 
berättar Lena Josefsson, marknadsassistent på
Stockholm Skavsta flygplats.

Smidiga anslutningar från Norrköping och Linköping
Verksamheten på flygplatsen växer hela tiden, med nya
utbyggnader och nya destinationer. Bland annat kan
nämnas att flygplatsens toaletter just nu byggs om och
fräschas upp, allt för att göra det så trevligt som m
 öjligt
för resenärerna. Det är lätt att ta sig till flygplatsen från
Östergötland. Flygbussarna trafikerar både Norrköping
och Linköping, och via E4:an går det snabbt att ta sig
med egen bil. Ett tips är att förboka sin parkering på
skavsta.se, då får man alltid lägst pris både på långtids
parkering och i parkeringshuset.
– De senaste åren har vi satsat på elbilsparkering.
2014 hade vi bara fyra elbilsplatser, men nu har vi hela
60 stycken, säger Lena Josefsson och berättar att priset
för de som vill ha sin bil inkopplad är detsamma som för
de övriga platserna i parkeringshuset.

”Vill du veta mer om vår flygplats
och vart du kan resa från oss är du
välkommen att besöka vår monter
på Resemässan”
–
Lena Josefsson, marknadsassistent,
Stockholm Skavsta flygplats.

Givetvis fortsätter också utvecklingen av nya spännande
resmål. Under 2018 fick flygplatsen ytterligare fyra nya
destinationer.
Samtliga fyra destinationer flyger Ryanair på och
det är bland annat Kiev, Ukrainas huvudstad med över
2 miljoner invånare.

Direkt till nya spännande städer
– En ny destination är Edinburgh, Skottlands huvudstad.
Det är en destination vi är oerhört glada över. Hit åker
många för att spela golf på bland annat den kända golf
banan St Andrews, många passar också på att prova på
olika sorters Whiskey när de är i Skottland, säger Lena
Josefsson.
Banja Luka, den näst största staden i Bosnien och
Hercegovina, är den tredje nya destinationen. Ett res
mål med mycket fin natur och möjlighet till härliga
naturupplevelser. Här kan man ägna sig åt såväl ridning
som forspaddling. Vid floden Vrbas, som rinner genom
staden anordnas många och spännande aktiviteter.

Den fjärde destinationen är det nu hetaste resmålet,
nämligen den färgsprakande staden Marrakech i M
 arocko,
även kallad den rosa staden. Här finns m
 öjligheter till
utflykter och besök vid basarerna i Medinan. Staden har
också en mycket fin arkitektur och vackra parker samt
förstklassiga hotell.
Även 2019 tillkommer det ytterligare destinationer.
Wizz Air är öppnar den 15 februari en ny flyglinje till Wien
i Österrike. En stad där du finner spanska rid
skolan,
vackra slott och mycket kultur och musik, men även en
härlig natur i närheten av alperna.
– Flygen till Wien kommer att gå fyra gånger i veckan,
vilket ger möjlighet till att variera hur länge man vill
stanna, säger Lena Josefsson.
Den 1 april öppnar Ryanair trafik till Prag i Tjeckien.
Här kan man bland annat besöka de berömda brygge
rierna och provsmaka olika tjeckiska ölsorter, men även
besöka Karlsbron, kallad världens vackraste bro, som
byggdes redan 1357.
En glad nyhet är också att i vår kommer ett nytt flyg
bolag att trafikera Stockholm Skavsta. Det är det öst
errikiska flygbolaget Laudamotion – grundat av den
f.d Formel 1-föraren Niki Lauda – som öppnar trafik till
Düsseldorf Airport fr o m 31 mars.
Som vanligt finns Bremen med på Resemässan och
står i montern bredvid Stockholm Skavsta.
– Vill du veta mer om vår flygplats, vart du kan resa
från oss, eller om du vill ha restips om Bremen så är
du välkommen att besöka våra montrar på Resemässan,
hälsar Lena Josefsson.
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RYANAIR
WIZZ AIR
LAUDAMOTION

Nya resmål:

STOCKHOLM
SKAVSTA

EDINBURGH
VILNIUS

!

NY

GDANSK
BREMEN
LONDON

POZNAN

WARSAW
WROCLAW
KATOWICE LUBLIN

DUSSELDORF

(STANSTED)

(WEEZE)

BRUSSELS

(CHARLEROI)

!
NY DUSSELDORF

!

NY

PARIS

KRAKOW

VIENNA
MEMMINGEN

HE

EN)

(BERGAMO)

VENEDIG
PISA

!

RIJEKA BANJA
LUKA

(TREVISO)

ZADAR
ROME

(CIAMPINO)

BARCELONA
NAPOLI

• Edinburgh
• Kiev
• Banja Luka
• Marrakech
• Wien (fr. feb. 2019)
• Düsseldorf (fr. mar. 2019)
• Prag (fr. april 2019)

NY

BUDAPEST

MILANO

BEZIERS

!
NY KIEV

PRAGUE

(BEAUVAIS)
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BUKAREST

BELGRAD

!
NY TUZLA

^

NIS
SOFIA

PODGORICA

SKOPJE
THESSALONIKI

ALICANTE

RO

MALLORCA

MALAGA

(PALMA)

RHODES
TENERIFE LAS PALMAS

MARRAKESH

MALTA

!

NY

CYPRUS
(PAPHOS)

Prag

Kom och träffa oss på Resemässan
i Linköping!
Tävla i Stockholm Skavsta Flygplats & Bremens
montrar och vinn fina priser - bl a flygbiljetter
med Ryanair & hotellnätter i Bremen!
Bremen

Välkommen!

Direktflyg till hela

48 destinationer

Wien

www.skavsta.se
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Nå världen från Östergötland!
Från Linköping och Norrköping flyger du snabbt och bekvämt till tusentals destinationer
över hela världen via Amsterdam och München. Det finns också ett stort utbud av
direktcharter. Vi erbjuder prisvärda och smidiga alternativ oavsett om du planerar en
semester med familjen eller om du reser i jobbet. Vi ses på väg ut i världen!

Börja din resa på:
linkopingcityairport.se och norrkopingairport.se

