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resemassan.se

LOUIS DE GEER NORRKÖPING 8 FEB 2020 KL.10.00-15.30

LYSSNA PÅ FÖREDRAG
KAMBODJA • TURKIET • USA
VIETNAM • UGANDA • SYDAMERIKA
VANDRING • CHARTER • SAFARI
KRYSSNINGAR • RUNDRESOR
BUSSRESOR SAMT MYCKET MER*
*Med reservation för ev. ändringar.
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Mässerbjudanden
& tävlingar!
TIPS OCH RÅD FRÅN VÅRA ERFARNA UTSTÄLLARE
ENTRÈ: VUXNA 20 KR, BARN UNDER 12 ÅR GÅR IN GRATIS.
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Nynäshamn

Oskarshamn

Västervik

Visby

196:-

Västervik-Visby t/r
fr.

per person

Ta en dagstur
till Visby i sommar

Unna dig en dagstur till Visby och njut av härliga restauranger, mysiga caféer och världsarvstadens
spännande historia. Strosa runt i charmiga gränder med färggranna små hus och avsluta dagen med en god
middag bredvid vackra kyrkoruiner. Res på morgonen från Västervik till Visby och tillbaka på kvällen. Vi
trafikerar Västervik 16 juni-17 augusti. Välkommen till Visby!

www.destinationgotland.se
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”I många montrar finns
också möjlighet att vara med
i tävlingar och vinna resor,
presentkort med mera.”
Omkring 2.500 personer besökte Resemässan i Norrköping 2019.

Hitta din drömresa på Resemässan
Lördagen den 8 februari är du varmt välkommen
till Resemässan i Louis de Geer i Norrköping. På
årets mässa kan du som vanligt träffa en mängd
utställare och ta del av såväl spännande rese
föredrag som generösa m
 ässerbjudanden.

Därför är det heller inte konstigt att så många stora rese
arrangörer finns etablerade i vår region liksom att det här
finns tre flygplatser samt en mängd bussbolag inom en
radie av 10 mil.

Inspireras av föredragen
Vi svenskar gillar att resa och även om många fortfarande
väljer solresor, så är upplevelseresor, sportresor, kryss
ningar och andra specialresor också mycket populära.
I tretton år har Resemässan arrangerats i Norrköping
och intresset för att resa har aldrig avtagit hos Östgötarna.

På årets mässan hittar du e tt brett utbud av utställare
och reseexperter med många års erfarenhet. De fles
ta har själva besökt de semestermål som e rbjuds 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.
Mässarrangören hoppas att Resemässan ska vara
inspirerande och ge besökarna många goda råd och tips.
Har du inte tid att besöka mässan i Norrköping finns
en chans till, samma helg, då mässan under söndagen
går av stapeln i Linköping Konsert & Kongress.

RESEMÄSSAN I KORTHET
Resemässan arrangeras i år för
trettonde året i Norrköping
Besökare i Norrköping 2019:
ca 2.500.
Utställare: ca 35st
Entré: 20 kr för vuxna,
gratis för barn under 12 år.
Plats:
Louis De Geer, Norrköping (8 feb 2020)
Konsert & Kongress, Linköping (9 feb 2020)
Arrangör: Bert Ferin Konsult AB
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Sommar 2020

Vinter 2019/2020

Destination/Avgångsdatum

Turkiet/Alanya

Gran Canaria

Kreta

Teneriffa

Kos

La Gomera

17/5-11/10 sönd

17/5-11/10 Sönd

22/5-9/10 vv Fred

24/10-16/4 Tors-Fred

22/10-7/4 Tisd

22/10-14/4 Tisd
kombinationsresa Teneriffa 2v

Kalymnos

22/5-9/10 vv Fred

Skidresor 2020

Cypern

18/5-12/10 Månd

Mallorca

Andorra/Pyrenéerna
2/2, 1/3

16/5-3/10 Lörd

Rhodos

16/5-10/10 Lörd

Kroatien/Split
15/5-2/10 vv Fred

Turkiet/Alanya
17/5-11/10 Sönd

Cypern

18/5-12/10 Månd

Mallorca

16/5-3/10 Lörd

Rhodos

9/8-20/9 Sönd

Turkiet/Alanya
19/6-31/7 Fred

Korfu

11/5-25/5 Månd

Fjärde störst
på charterflyg!

Albanien

11/5-25/5 Månd

Visby

8/7-8/8 Onsd, Lörd

*vv= varannan vecka

Boka via
norrkopingairport.se
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Resenärer från TUI och Ving kliver ombord på Airbus 321 med destination Teneriffa.
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Bildkälla: Norrköping Airport

Populärt med charter från Norrköping Airport
Allt fler charterresenärer väljer att åka från Norr
köping Airport, Sveriges fjärde största charterflyg
plats. Under 2019 var det en ökning med över 6
procent, vilket innebär att flygplatsen nu har ökat
antalet resenärer tre år i rad.

”Incheckningsdisken har
uppdaterats och ankomsthallen har
byggts om och renoverats, ett arbete
som fortskrider hela tiden. ”

– Det här är väldigt fina siffror. Det är extremt och väldigt
positivt, anser Bertil Skärblom, marknadschef vid Norrkö
ping Airport.
Största anledningen till det ökande charterresandet är
att flygplatsen har fått större flygplan, Boeing 767, som
rymmer 328 passagerare.
– Det innebär att vi har färre avgångar, men fler passage
rare, vilket är bra även miljömässigt, Säger Bertil Skärblom.

I år blir det också lite mer resor till Turkiet, då både Ving
och TUI nu börjat satsa på dessa destinationer och D
 etur
fortsätter även de med sina resor till Alanaya i Turkiet.
Resorna till Turkiet pågår från den 17 maj och fram till den
18 oktober.
Även två skidresor går i år från Norrköping. Båda går
till Andorra/Pyrenéerna. Den första gick redan i februari,
men den andra kommer att gå den 1 mars och det är rese
bolaget Quality Travel som valt Norrköping Airport för dessa
skidresor.

Apolloresor är tillbaka
Förutom att antalet charterresenärer ökar så händer även
mycket annat spännande på flygplatsen, såsom nya de
stinationer och nya resebolag som gärna vill flyga från
Norrköping.
– En av våra nya aktörer är Apolloresor, som varit borta
ett antal några år, men som nu kommit tillbaka.
– De börjar flyga till Korfu och Albanien nu i vår. Det blir
tre avgångar till att börja med och det är ju två spännande
resmål. Korfu är jättefint och är ett mycket fint resmål, som
vi tidigare inte haft och Albanien är ett spännande land,
som är på gång nu och som är väldigt prisvärt. Priserna där
är betydligt lägre än här hemma i Sverige, berättar Bertil
Skärblom.
Resorna till Korfu och Albanien kommer att gå under
tiden 11 maj till den 25 maj.

Ombyggnad och förbättringar
Det är hela tiden nya saker som även händer på själva
flygplatsen i Norrköping. Incheckningsdisken har upp
daterats och ankomsthallen har byggts om och renove
rats, ett arbete som fortskrider hela tiden. Innanför säker
hetskontrollen finns numera ett valutaväxlingskontor. Det
är ChangeGroup som står till tjänst med den valuta som
resenärerna behöver på den destination de valt.
Norrköping Airport jobbar ständigt med miljöförbättring
ar och samarbetar nu med Sveriges regionala flygplatser.
– Där har vi nu lanserat ett projekt, som heter Grön
flygplats. Ett projekt som ska pågå några år och vars
syfte är att höja tempot på flygplatsernas miljöarbete och
minska koldioxidutsläppen. Syftet är också att bli världens

Mohammed hälsar resenärerna välkomna till incheckningen.

första fossilfria land, säger Bertil Skärblom och berättar att
idag tankas flygplanen med vanligt bränsle men det här
projektet innebär att det snart bara blir biobränsle som
ska gälla.
– Om 5 år kommer elflygen göra entré på marknaden.
De kommer trafikera sträckor på upp till 40 mil, till exempel
Arlanda och Landvetter. Helt bullerfria och blir billigare att
flyga tack vare lägre bränslekostnader och teknikunderhåll,
anser Bertil.
Norrköping Airport har förutom sina resor mycket stor
betydelse för samhället i övrigt. Här finns bland annat
brandflyget och ambulansflyget, men även Linjeinspek
tionen för elbolag och polisen använder flygplatsen.
Även skolflyg för piloter och privatpersoner finns idag på
Norrköping Airport.
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Upptäck världen med Resecenter!

Några av våra gruppresor i år!
Singelresa Albufeira
18 mars, 8 dgr fr 12.600:-

Riga
26 april, 4 dgr fr 3.600:-

Illyrien 6 länder på Balkan
28 april, 8 dgr 13.495:-

Vandringsresa Bad Gastein

MÄSSRABATT

300:-

på nybokningar av
våra paketresor senast
29 feb 2020

2 maj, 19 sep, 8 dgr 15.990:-

Donaukryssning
3 maj, fr 14.990:Korfu från Norrköping*
25 maj, 8 dgr, 7.798:-

Hurtigruten Bergen-Kireknes
23 sep, 8 dgr fr 15.990:-

St Petersburg
22 okt, 5 dgr 8.890:-

Nya Zeeland och Söderhavet
14 nov, 19 dagar
Samtliga resor har transport fr Linköping/Norrköping
* ej transfer. Se mer om innehållet på vår hemsida
www.ntmresecenter.se

Tel 011-200 390, 013-280 290
Drottninggatan 66 • Månd–fred 9–17
www.ntmresecenter.se
resecenter@ntm.eu

Vi är den lilla lokala fullservice resebyrån som hjälpt resenären med resor i snart 50 år. Vi löser alla dina reseplaner
kort som långt. Vare sig om det så gäller en weekend i Barcelona, safari i Afrika, en avkopplande charterresa, kryssning en tågresa eller bara några hotellnätter i en mysig stad. Vi erbjuder ett brett utbud av färdiga paketresor i samarbete med våra arrangörer och med svensktalande guide men kan även ta fram en resa till dig eller din förening.
Vi erbjuder även företagsresor, konferensresor och gruppresor.

Ring eller kom in till oss i Norrköping så ska vi ta fram just din resa utefter dina önskemål!
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Natursköna kryssningar i Norge eller ryska palats? Vad du än vill uppleva hjälper Resecenter dig att hitta rätt resa.

Resecenter har koll på trenderna
Något som efterfrågas allt mer är udda destina
tioner och upplevelser, man vill inte bara ha bad
och sol. Ökad efterfrågan på alternativa färdsätt
har vi också märkt, säger Caroline Bjerselius
Berlin på Resecenter.
– Många vill uppleva så mycket som möjligt och klimat
diskussionen har gjort att man idag är mer miljömed
veten. Transporten i sig är mer intressant, man vill helt
enkelt inte bara resa från punkt A till punkt B utan hör
sig för om alternativ, fortsätter Caroline.

Populära kryssningar
Resecenter säljer många kryssningar och det är en se
mesterform som verkligen är fylld av upplevelser!
Resecenter är Birkas bästa återförsäljare i Sverige
och bokar mycket av deras populära skärgårds- och
långkryssningar. Vill man kryssa lite längre finns många
olika lyx-kryssningar att välja mellan. Förutom individu
ella resor arrangerar Resecenter ca 60 egna gruppresor
varje år.

”För den som vill vara mer aktiv på
semestern har vi tex vandringsresor
i Bad Gastein i Österrike. Ett mycket
bra resmål året om som passar så
väl gammal som ung.”
-

Vandring och mat

– Många av dem är kryssningar där vi har en repre
sentant med från oss under hela resan bla till Karibien
och Medelhavet, alltid med bussanslutning ifrån Öster
götland, berättar Caroöine.
En av årets nyheter hos Resecenter är en Östersjö
kryssning med MSC Cruises. Kryssningen startar i Kö
penhamn, vilket innebär att man enkelt och klimatvänligt
tar sig dit med tåg.
Kryssningen innebär en heldag i varje hamn (Hel
singfors, Tallinn, S:t Petersburg och Kiel) där man an
tingen följer med på guidad utflykt eller går iland på
egen hand.

Singelresor för dig som reser själv

Caroline Bjerselius Berlin, Resecenter.

– För den som vill vara mer aktiv på semestern har vi tex
vandringsresor i Bad Gastein i Österrike. Ett mycket bra
resmål året om som passar så väl gammal som ung.
Resecenter har ett mycket brett utbud av resor, framför
allt för de som är kulturellt intresserade och gärna åker
till platser med god mat och dryck. De plockar ihop vad
kunden önskar vare sig det gäller med tåg, flyg eller båt.

– Singelresor kommer också mer och mer, säger Caroli
ne. Det är många som vill resa men saknar resesällskap.
Då passar en singelresa utmärkt då gruppen består en
bart personer som reser själva.
Nya gruppresor som kommer vara bokningsbara till
mässan är bla St Petersburg, Hurtigruten, Flodkryssning
på Donau och långsemester till Cypern och Algarve. Alla
våra egna resor finns bokningsbara på vår hemsida.
– Välkommen att besöka vår monter på Resemässan
för mer information om våra gruppresor, hälsar Caroline.
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ALLTID AVRESA FRÅN MÄNGDER
AV PLATSER I HELA ÖSTERGÖTLAND!
FLYGRESOR FRÅN LINKÖPING CITY AIRPORT

Erbjudande 5% rabatt (max 500 kr) rabatt vid bokning av resa under Resemässan
KLIMATSMARTA BUSSRESOR NORDEN

En resa i tiden 1d 13/5 ........................................ 795:Fårfest Kil 1d 29/2 ..............................................390:Tattoo i Eksjö 8/8 ................................................840:Hornborgarsjön Trandans 1d 3/4 .......................690:Ullared shopping och dans 2d 27/6 ................1335:Pappor på prov Kalmar 2d 27/6 .......................2790:Diggilo Dalhalla 18/7 ........................................2790:Jesus Christ Superstar Dalhalla 2d 16/7 ..........3450:Öland skördefest 2d 25/9 ..................................3290:Viktoriakonserten Borgholm slott 14/7 ............1990:Oslokryss 17 Maj 2d ..........................................2190:Köpenhamn Oslokryss ......................................2890:Smakfulla Skåne 3d 8/5 .....................................3690:Svenska höjdpunkter 4d 4/6 .............................5990:Midsommar i Bohuslän 4d 18/6 ........................4490:Norges 4 höjdpunkter 3d 29/6 ........................3490:Ven Bornholm 4d 17/5 .....................................6990:Bornholm 4d 13/8 ............................................. 6690:Kjeåsen 4d 2/7, 30/7 ........................................6200:Höga Kusten 5d 22/6 ........................................6890:Fjordnorge 5d 19/8 ..........................................7390:Bergensbanan 5d 13/7 .....................................6990:Trondheim Bergen Hurtigruten 6d 16/7 .........8990:Lofoten Hurtigruten 7d 24/8 ..........................11590:Finland tusen sjöar 7d 23/6 ............................. 9990:-

PÅ
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N
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Vikingbuss/Ringarums resor använder bara bussar
av högsta miljöklass Euro 6. Dessutom använder vi
HVO som drivmedel. På en 8 dagars resa till Österrike
så går det bara åt ca 25 liter drivmedel per person
fantastiskt eller hur? Det ger 12 kg CO2 utsläpp per
person inklusive färjor. Motsvarande resa med tåg
70kg/pp och flyg 300kg/pp.

KLIMATSMARTA BUSSRESOR EUROPA

Polen kryss 3d 31/5, 23/8 ..................................1990:Rostock Påsk 3d 10/4, 17/4 från ........................2590:Stralsund Påsk 4d 10/4 .....................................3690:Berlin 4d 16/4, 6/8, 17/9 ...................................3790:Rygen 4d 21/5 .................................................. 3790:Lübeck Duchsteinfestivalen 3d 5/8 ..................2990:Celle Sparris 4d 7/5 ...........................................4790:Bremen Oktoberfest 4d 15/10 .........................3990:NordPolen 5d 10/5 ........................................... 5290:Sprewald Dresden 5d 4/7 .................................5990:Polen hälsoresa 5d 15/2, 14/3, 17/10, 14/11 fr. 3990:Hemlig Resa 5-6d 14/5, 3/10 från .....................6590:Holland 6d 12/4, 21/4, 24/4 ..............................7790:Polen runt 7d 25/8 ............................................8790:Tyska Vinvägar 7d 5/9 .......................................8990:Alsace 7d 20/9 ...................................................9590:Rhen Mosel 7d 27/9 ..........................................8990:St Petersburg 7d 12/8 .......................................9990:Bodensjön 8d 15/5 ............................................9990:Paris 9d 25/4 ....................................................10990:Normandie 9d 3/8 ............................................12990:Fyra Huvudstäder 9d 3/5, 9/9 från ...................9990:Tyrolen Kirchberg 8d 4/7,8/8, 12/9 ..................9490:Tyrolen Bayern 8d 30/7 .....................................8990:Passionsspelen i Obergammergau 8d 31/7 ...14250:Glaciärexpressen 8d 15/8 ................................12490:Uttendorf Vandring 9d 11/9 ..............................8990:Skottland Tattoo 9d 3/8 ..................................14390:Toscana med Bodensjön 10d 28/9 ................ 10990:Gardasjön 10d 7/10 .........................................10990:Jersey Paris 12d 11/7 ......................................15990:Kroatien Novigrad 14d 11/9 ...........................13990:-

www.ringarums.se

Succé för våra Rostock
Shopping 2 och 3 dagar
Mängder av avgångar, vi bor på
fina Intercity Hotell med frukost.
100kg shopping! Pris:
2 dagar från 1090:3 dagar från 1990:-

FLYGRESOR FRÅN
LINKÖPING CITY AIRPORT

Prag påsk 4d 9/4 ...............................................7990:Skottland Tattoo 6d 16/8 ................................15790:Kryssning på Dourofloden 6d 21/10 ..............14990:Englands gröna hjärta 6d 23/7 .......................12990:Amalfikusten med Capri och Pompeji 7d 10/5 13990:Toscana 7d 23/5, 19/9 ......................................10990:Kroatien Biograd 8d 12/9, 26/9 från .............. 13990:Bosnien Hercegovina med Duvbrovnik 8d 16/5 14990:Portugal 8d 19/4 ..............................................17490:Grekland 8d 25/8............................................. 12990:-

FLYGRESOR MED BUSSTRANSFER
FRÅN ÖSTERGÖTLAND

Wien 4d 6/9 .......................................................6890:Krakow 5d 29/4, 23/9 .........................................8490:Algarve 8d 10/10 .............................................13490:Sicilien 8d 6/10 ................................................12990:Irland 8d 14/7 ..................................................13990:-

VARMA SKÖNA SPANIEN – FLYG MED
BUSSTRANSFER FRÅN ÖSTERGÖTLAND

Costa Blanca halvpension, reseledar, 11d 15/3 ...9990:Almunecar halvpension, reseledare,
15 d 21/9, 28/9, 5/10 .................................... fr.12990:-

www.vikingbuss.com
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Vikingbuss och Ringarums resor har ett brett utbud när det kommer till bussresor exempelvis hittar du resor till vårt vackra grannland Norge, vinresor i Tyskland och sol och bad i Kroatien.

Buss – ett socialt sätt att resa
Alltfler väljer nu bussen när de ska ut och resa.
Bussbranschen ser en tydlig trend och orsaken
anses vara miljöskäl i första hand, men många
väljer även bussen för de anser det vara ett trevli
gare och mer socialt resesätt.
– Inom bussbranschen pratar vi nu om att charter med
buss har ökat uppemot 10 procent det senaste året, sä
ger Stefan Wernholm, som tillsammans med hustrun
Kerstin, driver Vikingbuss med Ringarums resor.
Även om fler väljer buss, så finns det ju självklart de
som väljer det snabba och bekväma sättet att resa och
väljer då istället flyget. Men oavsett vilket så är det Viking
buss med Ringarums resors ambition att ordna de bästa
och mest prisvärda resorna för sina kunder.

Flyg från Linköping
Redan förra året så samlades företagets resurser till
Linköping och det är något man fortsätter med.
– Vi satsar mycket på flyg från Linköpings flygplats.
Vi har många resor från Linköping och försöker använda
den så mycket vi kan istället för att använda Arlanda
Flygplats. På resemässan kommer vi att dela monter
med Linköpings flygplats, säger Stefan.

”Det som utmärker Vikingbuss
med Ringarums resor är att de alltid
hämtar kunderna på respektives
hemort och att alla flygresor görs
på bussvis.”
Det som utmärker Vikingbuss med Ringarums resor
är att de alltid hämtar kunderna på respektives hemort
och att alla flygresor görs på bussvis.
– Vi har alltid med reseledare hela tiden som tar hand
om våra resenärer från flygplatsen till destinationen, be
rättar Stefan.
Bussresorna fortsätter att öka och de populäraste
resorna går till Norge runt Västlandet och Bergen samt
Hardangervidda, men också till Holland och Österrike. I
år satsar Vikingbuss med Ringarums resor på lite längre
resor med buss.
– Det är bland annat en 14-dagars resa till Kroatien.
På så sätt kan vi öka den efterfrågan som kommit med
anledning av att allt fler tänker klimatsmart, säger Stefan.
Resan till Kroatien går till Novigrad liten fiskeby
som ligger på den nordvästra kusten av halvön Istrien.

Något som är populärt och ligger lite i tidens anda är
vinresor och Kroatien har med åren blivit stora som vin
producenter, men de klassiska vinresorna går oftast till
Rhen, Mosel och, som ligger på gränsen mellan Tyskland
och Frankrike.

Ny vinresa
– Nytt för i år är ”Tyska vinvägarna”, en cirka 80 km läng
sträcka som börjar i Bockenheim, nära Frankfurt och
fortsätter söderut till Schweigen-Rechtenbach i södra
Pfalz, nära den franska gränsen, berättar Stefan, som
anser att bussresor är det sociala sättet att resa. De ger
en gruppsammanhållning som är svårt att få vid en flyg
resa.
– Här sitter man tillsammans, man träffas på raster
och pratar med varandra. Ingen behöver känna sig utan
för. Vill du veta mer om all de reor som Vikingbuss med
Ringarums resor arrangerar så är du välkommen till vår
monter på Resemässan, hälsar Stefan Wernholm.
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SOMMARENS HÖJDPUNKTER

RESEMÄSSAN I
NORRKÖPING & LINKÖPING

6 JUNI

Västervik Outdoor Festival

11–13 JUNI

Hojrock

25–28 JUNI Sverige Dansar
27 JUNI

Fiestival

6 JULI

Karhu Run

9–11 JULI

Visfestivalen

VECKA 29

Move Me, Music Movie Night

15 JULI

Hasselörodden

24–26 JULI

Durspelstämman

25 JULI

Löga Beach Party

31 JUL–1 AUG Swedish Floorball Open

1 AUGUSTI

Loftahammar Endurance Day

2 AUGUSTI

Diggiloo

8 AUGUSTI

Västervik Triathlon

16–22 AUG

BANK! Street Art Festival

vastervik.com

Kom och säg hej...
... och besök vår monter på resemässorna i Norrköping och Linköping!
Med oss kan du prata om allt som händer i Västervik i sommar. Du kan också
tävla och vinna härliga priser från våra samarbetspartners. Hoppas vi ses!

SPA & hälsoresor
PÄRNU, ESTLAND

2020

Skäm
dig s bort
jälv!
P ri s
v

och ärda
upp mycke
skat
t
t
a
reso de
r!

Välkommen att
prata SPA med oss!
Monter 43

Kjells Buss & Tervis SPA group

Välkomna att resa med oss!

Lunnargatan 14, 593 62 Västervik

Kjells Buss • 0490-373 11 •

kjellsbuss.se / hallensbuss.se
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Turen kan
ta dig långt
– tävlingar med chans att
bland annat vinna resor
Med lite tur och skicklighet kan ditt besök på Resemässan
ta dig längre än så. I många av montrarna har utställarna,
förutom informationsmaterial, erbjudanden och tid för res
tips även en och annan tävling. Kanske har du rent av turen
att vinna en resa.
Frågetävling är det vanligaste men vissa bjuder på spe
cialare. Destination Gotland ger dig exempelvis chansen att
spela ett annorlunda Bingo på en jättestor bingomatta. De
som vill deltaga ställer sig helt enkelt på ett av de 24 numren
på mattan och varje timme dras sedan ett nummer. Den
som då står på rätt nummer vinner en resa med Destination
Gotlands färja från Västervik – Visby för en person tur/retur.
Det finns alltså fler anledningar till att besöka årets Rese
mässa. Välkommen.
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LOUIS DE GEER NORRKÖPING 8 FEB 2020 KL 10.00-15.30

VINN RESO
& MYCKET

UTSTÄLLARE OCH MONTRAR

MER

BIRKA CRUISES..................................23-24

ISRAELISKA TURISTBYRÅN.......................27

SMARTEYES............................................41

BLÅKLINTSBUSS.......................................8

JAMBO TOURS....................................30-31

SCANDORAMA.........................................36

BRA............................................ 10, 28-29

KJELLS BUSS & TERVIS SPA GROUP..........43

STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS.............17

CARNEVAL CRUISE LINE.............................9

KLM..................................................25-26

SVENSKA TURISTFÖRENINGEN..................45

CHANGE GROUP.......................................15

LINKÖPING CITY AIRPORT....................25-26

SWANSONS TRAVEL.................................35

CZECH TOURISM......................................18

LONDONFIXARNA................................48-49

SÖDERKÖPINGS BRUNN...........................39

CYPERNS TURISTRÅD...............................32

MEMIRA EYECENTER...............................44

TAGALONG..............................................40

DESTINATION GOTLAND............................10

MSC CRUISES.........................................13

TEMA................................................30-31

DETUR....................................................38

NORRKÖPING AIRPORT........................28-29

VIKINGBUSS/RINGARUMS RESOR........25-26

FINNLINES..............................................20

POLSKA STATENS TURISTBYRÅ.................16

VIKING LINE............................................22

GO CRUISING............................................9

PRINCESS CRUISES...................................9

VÄSTERVIK FRAMÅT.................................11

GOTLAND................................................10

RESECENTER.....................................23-24

ÖLVEMARKS HOLIDAY..............................36

GRAN CANARIA TOURISM BOARD..............37

RINGARUMS RESOR/VIKINGBUSS........25-26

HALLENS BUSS.......................................43

ROLFS FLYG & BUSS................................19
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FÖREDRAG
HEMERYCKSALEN

Föredrag,
mässerbjudanden
samt många tips och
råd till dig som vill ut
och resa.

10.30

Arbetets museeum
Hemester på arbetslivsmuseer

11.00

Vikingbuss/Ringarums Resor
Klimatsmarta bussresor

11.30

Norrköping Airport
Utbudet från vår flygplats

12.00

MSC Cruises
Kryssningar för alla

12.30

Jambo Tours
Safari i Afrika

13.00

Go Cruising
Kryssningar över hela världen

13.30

TEMA
Aktiva resor med TEMA

14.00

TagAlong
Sydamerika/Musikens USA

MED RESERVATION FÖR EV. ÄNDRINGAR

TROZELLIRUMMET
10.30

TagAlong
Kambodja/Vietnam/Musikens USA

11.00

Go Cruising
Kryssningar över hela världen

11.30

Kjells buss
SPA och hälsoresor till Pärnu i Estland

12.00

Swanson’s Travel
USA på egen hand eller i grupp

12.30

Scandorama/Ölvemarks holiday
Vilken blir din drömresa 2020?

13.00

Birka Cruises
Sommarens långkryssningar

13.30

Detur
Turkiet – Antalyakusten

MED RESERVATION FÖR EV. ÄNDRINGAR
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Tack för att du väljer att flyga från
Linköping City Airport med KLM
Du får en personlig service i toppklass och flyger med det mest hållbara flygbolaget
enligt Dow Jones Sustainability Index. Snabbt och enkelt når du världen.

Varmt välkommen!
www.linkopingcityairport.se
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Fatima, Emma och Lisa hälsar dig välkommen til Linköping City Airport.

Bildkälla: Linköping City Airport

Östergötlands ledande reguljära flygplats
med möjlighet till tillväxt
Linköping City Airport är stolta över att vara Ö
 stergötlands ledande reguljärflygplats. Varje dag väl
komnar man affärsresenärer från hela regionen och
antalet resenärer med KLM fortsätter att öka.
Med nya fräscha flygplan, punktlighet, service och ett
hållbarhetsarbete i världsklass trafikerar KLM Linköping
City Airport upp till tre gånger per dag. Under lov och
helger hittar nu även privatresenärerna till Linköping City
Airport, de har upptäckt hur enkelt och flexibelt det är
att plocka ihop sin egen drömresa med flyg, hotell och
utfärder. Regionens duktiga resebyråer hjälper också till
att skapa drömsemestern.

Skyndar långsamt
Flygplatsen är sedan några år en s.k. 4C-bana vilket inne
bär att flygplan upp till typ Boeing 737/Airbus 320 får
landa. D.v.s. den vanligaste storleken för både charter och
reguljärtrafik inom Europa. Enligt VD Camilla Lejon är dock
inte en chartersatsning aktuell för flygplatsen. Det nya mil
jötillståndet tillåter även en större utveckling av trafiken.

”Det nya miljötillståndet tillåter
även en större utveckling av
trafiken. Camilla Lejon säger dock
att man skyndar långsamt: ’Det är
viktigare att det blir rätt än att man
nödvändigtvis bara ska ha flera
flyg som landar’”
Camilla Lejon säger dock att man skyndar långsamt:
– Det är viktigare att det blir rätt än att man nödvän
digtvis bara ska ha flera flyg som landar. Det är varken
ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart med halv
tomma flygplan. Idag krävs att flygplanen ska vara mer
eller mindre fullbokade men en god lönsamhet för att
flygbolag ska våga ta risken att starta ny trafik.
Man för diskussioner med flera flygbolag då efter
frågan är stor på flygstolar från Linköping.
Utvecklingen av flygplatsen pågår ständigt. Förutom
att fastigheten har fått nytt tak så planerar man nu för en

uppfräschning både av gater och ankomsthall.
– Vi har en mycket ljus och fin terminal, säger Camilla
Lejon, men det är dags för ett nytt lager färg och lite kom
plettering vad gäller möbler.

Lyxig start på resan
Vill man börja sin resa lite extra lyxigt kan man även köpa
inträde till flygplatsens Business lounge by Lexus. Här
sitter man lite mer bekvämt och det serveras alltid lite
smått och gott att äta och dricka.
– Vi är oerhört stolta över att vår business lounge är
en av de mest omtyckta i världen av KLMs resenärer. Det
man uppskattar mest är att vi boardar direkt från loungen
vilket vi lär vara ensamma om, säger Camilla.
Har man Flying Blu guldkort eller högre nivå är man
välkommen till loungen kostnadsfritt.
Många flygplatser har det tufft idag men Camilla Lejon
ser med tillförsikt fram mot den kommande utvecklingen
av verksamheten.
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Njut av golf i naturskön miljö på Visby Golfklubb – en av Sveriges bästa golfbanor – och bo
bekvämt på Scandic i Visby hamn. Efter en heldag på golfbanan kan du koppla av i den varma
bubbelpoolen innan kvällen avrundas på någon av Visbys mysiga restauranger.
I paketerbjudandet ingår 2 greenfee, del i dubbelrum (2 nätter inkl. frukost) och fri tillgång till
bubbelpool, bastu och relaxavdelning, samt båtresa t/r inklusive bilplats. Pris måndag-torsdag
2 990 kr/person och fredag-söndag 3 690 kr/person (paketpriserna gäller ej vecka 26-32). För
mer information och bokning kontakta oss på: golf@destinationgotland.se
Välkommen till Gotland!

Golfpaket

fr.

2990:/pp

Välkommen till en
av Sveriges bästa banor
2 greenfee | 2 nätter på Scandic Visby | Båtresa t/r med bilplats
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Vill du vara aktiv på semestern har TEMA resor för dig. Vad sägs om att cykla i Andalusien eller vandra i Skottland?

TEMA – för en aktiv semester
I år satsar TEMA lite extra på aktiva resor, där
resenärerna får chansen att röra sig. Det handlar
givetvis om vandringsresor och cykelresor. TEMA
har nu ett drygt 30-tal vandringsresor och ett tiotal
olika cykelresor.
– Alla TEMAs resor leds av TEMAs egna reseledare. Det
innebär att ingen kunskap försvinner för att resenären
väljer en cykel- eller vandringsresa. Oavsett vilken typ av
resa så förmedlas kunskap av våra skickliga reseledare
till våra nyfikna resenärer, som med de här resorna valt
att röra på sig, säger TEMAS vd David Karlsson.
Det innebär att under exempelvis en vandringsresa
kan det bli uppehåll för att se på växtligheten, berg och
allt annat som kan upptäckas under en vandring.

Slipp bära tung packning
Något som också är utmärkande för dessa resor är pick
nicken. Den ingår oavsett om det är fråga om en cykeleller vandringsresa.
– Reseledaren köper lokalt de varor som kan behövas.
Det kan vara torkad skinka, ostar, bröd och dryck med
mera. På morgonen innan utflykten fördelas sedan den

medhavda maten mellan resenärerna som då får ta en
del med i sin packning, berättar David Karlsson.
Under vandringen eller cykelfärden bor man bekvämt
på lämpliga och praktiska platser som är naturskönt
belägna.
När det gäller vandringsresorna så återvänder man till
sitt boende på kvällen och kan sätta sig vid dukat bord
efter en trevlig vandringstur, men det kan också hända
att man vandrar fram till ett nytt boende för natten. Vid de
tillfällen man byter boende så ordnar givetvis TEMA med
transporten av resenärens bagage till nästa ställe.
Cykelturerna kommer för det mesta till ett nytt boende
och även då slipper de givetvis att ta med sig bagaget.
Det fixar TEMA.
Var man vandrar eller var man cyklar på TEMAS resor
beror på årstiden.
– Fram till maj månad är medelhavsområdet ett ut
märkt område. Då vandrar vi i Italien, Spanien, Grek
land, Zakynthos i grekiska övärlden, Kreta, Turkiet, Al
banien och andra platser runt Medelhavet. När vi sedan
kommer in i juli-augusti så blir det för varmt i det här
området.Då vandrar vi istället i skotska högländerna,
på Irland, i Tatrabergen i Slovakien eller Karpaterna i

 umänien. Det är perfekta vandringsplatser när det är
R
för varmt vid Medelhavet.

Graderade resor
Cykelresorna följer ungefär samma mönster som vand
ringsresorna. Under den varma årstiden går de till bland
annat Bodensjön, som ligger mellan Schweiz, Tyskland
och Österrike.
– Vid Bodensjön är det lättcyklat och det har vi graderat
som en etta medan en cykling i Andalusien är medelsvår.
Det är lite längre sträckor, lite större höjdskillnader och lite
sämre underlag. Den resan graderar vid till två. Cykelresan
från Toscana till Rom är ännu lite tuffare och får en trea,
berättar David Karlsson.
På ett liknade sätt har TEMA graderat de olika vandrings
resorna, vilket gör det enklare för resenären att välja rätt. De
svåraste etapperna lämpar sig kanske bäst för de yngre,
medan de lättare turerna kan lämpa sig bättre för äldre.
TEMA tillhandahåller givetvis cyklar till de som vill ha en
cykelsemester. Alla cyklar är moderna och anpassas efter
den som ska använda den.
– Vill du ha en aktiv semester är du välkommen till
TEMAS monter på Resemässan, hälsar David Karlsson.

BIG Travel satsar på affärsresor
Resemarknaden förändras och det gör
också resebyråbranschen. BIG Travel i
Norrköping slutar helt med privatresor
och satsar nu enbart på affärsresor.
– Det här innebär att vi kommer finnas
kvar i Norrköping tillsvidare med samma
bemanning, men nu som en satellitbyrå
till vårt affärscentrum i Danderyd, säger
Jari Heinonen på BIG Travel i Norrkö
ping och tillägger att den här omställ
ningen räknas bli helt klar någon gång
under våren.
Som den renodlade affärsbyrå, som
BIG Travel i Norrköping nu blir, kommer
den framtida inriktningen bli att serva
upphandlade företag, kommuner och
landsting, samt andra offentliga aktörer.
– Vi måste acceptera att privatmark
naden förändras, sa Stig Sjöblom, vd på
BIG Travel till e-tidningen Travel News,
redan i början av januari i år.
BIG Travel – en av Sveriges största
resebyråer lägger alltså ner privatresor

och satsar på att bli en renodlad affärs
resebyrå.
En anledning till den här satsningen på
affärsresor är att resemarknaden föränd
ras och allt fler privatresor bokas direkt
av resenären via nätet. För att möta de
här förändringarna har BIG Travel valt att
inrikta sig på att bli ett ännu bättre varu
märke för affärsresor.

Servicetjänster online
I dagsläget har BIG Travel fem affärs
resecenter som hjälper företag, kommu
ner och andra offentliga aktörer. Affärs
resor står redan idag för den större delen
av BIG Travels omsättning.
Den här satsningen görs också på
utvecklingen av servicetjänster online för
rådgivning och bokning. Målet är att vara
den bästa affärsresebyrån och även att
tillhandahålla moderna digitala lösningar
för företag och myndigheter samt att ut
veckla miljömässigt hållbara reselösningar
tillsammans med kunderna.

BIG Travel i Norrköping vill tacka alla privatresenärer som de hjälpt genom åren.

Inriktningen på affärsresor innebär ock
så att antalet försäljningsställen minskar till
ett fåtal och det blir även en mindre ned
dragning av personal.
– Vi vill passa på att tacka alla våra

fantastiska och trogna privatresenärer
för den här tiden och tar nu tag i nya
arbetsuppgifter. Vi kommer garanterat
att träffas även i framtiden avslutar Jari
Heinonen.
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JUNIOR

För hela familjen

Ta med mamma och pappa
– om de är snälla!

JUNIORSAFARI
I TANZANIA
d Manyarasjön d Ngorongoro d Tarangire d sol och bad på Zanzibar.
Äntligen finns riktiga äventyr för barn. Jambo Junior är resor för barn, men som passar precis lika bra
för övriga generationer i familjen.
Juniorsafari i Tanzania Äntligen ett riktigt safariäventyr för barn. Men var lugn, upplevelserna på
savannen passar även övriga familjemedlemmar. Vi spanar efter djur som lejon, giraff, babian och
vårtsvin, samt möter barn i en massajby. Resans avslutning är också av bästa märke, fyra dagar på
Zanzibars vackra stränder med tid för sol, bad och bus i någon av hotellets två pooler.
11 resdagar, svensktalande Jamboguide, avresor på skolloven. Barn fr 20.820 kr, vuxen fr 33.490 kr.
▼ MISSA INTE VÅRA ANDRA JUNIORÄVENTYR ▼

Junioräventyr i
Costa Rica

Junioräventyr i Costa Rica Fullmatad resa med vattenfall och
besök hos jaguarer, kolibrier, fjärilar och grodor. Chokladtillverkning och utflykt på floden. Bad i varma källor, hängbroar
högt över trädtoppar och Manuel Antonios sköna stränder.
11 resdagar, Jamboguide. Barn/vuxen fr 24.450/35.750 kr.
Avresa 25 okt.

JUNIORSAFARI
I KENYA

020-52 22 22
%
www.jambotours.se
Juniorsafari i Kenya Det blir besök på djurbarnhem med
elefanter, safari med spaning efter savannens djur som
lejon, giraffer och vårtsvin, samt möten med andra barn i
en massajby. Sedan bad och äventyrsklubb.
11 resdagar, Jamboguide. Barn/vuxen fr 19.390/31.750 kr.
Avresa 14 juni.

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 vandringar av
varierande svårighetsgrad.

JUST NU PÅ TEMARESOR.SE
Vandring i Sierra Nevada, 8 dagar, utmanande, från 18.350 kr.
Vandring i liguriska landskap, 8 dagar, medelsvår, från 17.990 kr.
Vandring på Mallorca, 8 dagar, utmanande, från 15.750 kr.
temaresor.se | 0771-37 38 39
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Följ med Jambo Tours och möt djurens konung.

Upplev Afrikas vilda djurliv med Jambo Tours
Jambo Tours har allt sedan början av 1970-talet
arrangerat resor till Afrika. Resor med varierat
innehåll som ger minnen för livet. En målsättning
är att resorna både ska ge en härlig upplevelse
och gemenskap för hela familjen, men också kun
skap och förståelse för Afrikas unika mångfald.
Nu satsar Jambo Tours på hela familjen med sina safa
riresor som kallas Jambo Junior. Det är resor som går
till antingen Kenya eller Tanzania. Det är safariresor som
vänder sig till såväl de yngsta som de äldsta. Anpassade
för att även passa just de yngre familjemedlemmarna.
Jambo Junior-resorna går under de tider som barnen
har sina skollov. Alla resor leds av svensktalande Jam
boguider och det är fråga om lite kortare safarivägar jäm
fört med ”vanliga ” safarier. Det innebär att man efter en
safariutflykt återvänder på eftermiddagen till lodgen där
det alltid finns tillgång till en pool, berättar Jambo Tours
vd David Karlsson.
Jambo Juniors safaridagar är kortare och anpassade
efter de yngre resenärerna. Vidare är de olika vildmarks
områdena som besöks under resan utvalda för att trans
porterna inte ska bli alltför långa.

Besök på djurbarnhem
Såväl resan till Kenya som resan till Tanzania börjar med
fyra dagars safari och avslutas med några dagars sol och
avkoppling vid Indiska oceanen. Totalt omfattar resorna
11 dagar inklusive resdagarna.

”Det här skapar fina minnen
för familjen”
-

David Karlsson, VD Jambo Tours

– För den som väljer en safariresa till Kenya så börjar
den resan med ”Karin Blixen – ett Afrikatema”. Då be
söker man också ett djurbarnhem där utsatta, skadade
eller unga övergivna djur tas om hand för att senare sättas
tillbaka i sin naturliga omgivning, berättar David Karlsson.
Efter besöket på djurbarnhemmet går färden vidare till
Amboseli nationalpark som ligger nära gränsen till Tanza
nia och med Kilimanjaro i horisonten.
– Här blir det några dagars safari innan färden går
vidare till Västra Tsavo nationalpark där safarin fortsätter.
I den här nationalparken finns många klara vattenkällor
och där man kan titta på flodhästar och krokodiler säger
David Karlsson.

Starta dagen på Lejonklippan
Den sjätte och sista dagen på den här turen börjar med
en morgonsafari där resesällskapet får sätta sig på Lejon
klippan med utsikt över savannen innan de en sista gång
åker ut på en safaritur.
– Det här skapar fina minnen för familjen, menar Da
vid Karlsson.
Safariresan till Tanzania är uppbyggd på ungefär sam
ma sätt som resan till Kenya.

– Även här blir det fyra dagar med safari för att sedan
avslutas med sol och bad i Zanzibar och det går inte att
säga att den ena är bättre än den andra, anser David
Karlsson.
Den som väljer en safari i Tanzania får bo på fyra olika
platser och besöka tre olika nationalparker: Ngorongoro,
Tarangire och Lake Manyara
Den största safarin börjar med besök i nationalparken
Lake Manyara. Där kan deltagarna se såväl elefanter som
flodhästar men också många babianer. Sen följer natur
reservatet Ngorongoro och nationalparken Tarangire.
– Vid en tidigare safari i Tarangire såg de resande inte
mindre än 22 lejon på en och samma dag, berättar David
Karlsson.

Turism som skyddar det vilda livet
Att resa på safari till Afrika är inte bara trevligt och upple
velserikt för resenären. Turismen till Afrika är också nöd
vändig för att bevara den biologiska mångfalden, menar
David Karlsson.
– Utan turism skulle savannen förvandlas till odlad
mark och boplatser för människor. Tjuvjakten skulle öka
och arbetstillfällen försvinna. Tack vare turismen får gui
der, chaufförer, servicepersonal på lodger och många fler
jobb. Det ger också intäkter från nationalparksavgifter
och möjligheter att skydda det vilda livet, avslutar David
Karlsson och hälsar alla safariintresserade välkomna att
besöka Jambo Tours monter på Resemässan.
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Upptäck
Sveriges
arbetsliv
smuseer
!

Du behöver inte åka utomlands för att ta del av berikande och roliga upplevelser:
Semestra hemma och passa på att uppleva några av Sveriges 1 500 arbetslivsmuseer
som berättar om industrisamhällets kulturarv!
Arbetslivsmuseerna finns på marken, under marken, till sjöss, i luften, längs vägar
och järnvägsspår och de visar upp allt från knyppling till krigsmaskiner. Kanske vill du
och familjen åka på sommarsemester, göra en utflykt en helg mitt i höstterminen eller
hälsa på kusinerna i grannkommunen? Det finns mängder av upplevelser att ta del av
året om, för både vuxna och barn.
Läs mer på arbetetsmuseum.se
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FÖREDRAG
HEMERYCKSALEN
10.30

ARBETETS MUSEEUM
Hemester på arbetslivsmuseer

11.00

VIKINGBUSS/RINGARUMS RESOR
Klimatsmarta bussresor

11.30

NORRKÖPING AIRPORT
Utbudet från vår flygplats

12.00

MSC CRUISES
Kryssningar för alla

12.30

JAMBO TOURS
Safari i Afrika

13.00

GO CRUISING
Kryssningar över hela världen

13.30

TEMA
Aktiva resor med TEMA

14.00

TAGALONG
Sydamerika/Musikens USA

TROZELLIRUMMET
10.30

TAGALONG
Kambodja/Vietnam/
Musikens USA

11.00

GO CRUISING
Kryssningar över hela världen

11.30

KJELLS BUSS
SPA och hälsoresor
till Pärnu i Estland

12.00

12.30

SWANSON’S TRAVEL
USA på egen hand eller i grupp
SCANDORAMA/
ÖLVEMARKS HOLIDAY
Vilken blir din drömresa 2020?

Föredrag som både
informerar och inspirerar
Under Resemässan i Norrköping kommer du möta
erfaren expertis inom resebranschen 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 teamet bakom
Resemässan som även framhåller att föredragen är en
viktig del under mässan.

Föredrag varje halvtimme

13.00

BIRKA CRUISES
Sommarens långkryssningar

13.30

DETUR
Turkiet – Antalyakusten

MED RESERVATION FÖR EV. ÄNDRINGAR

Vid Resemässan i Norrköping kommer olika r eseaktörer,
varje halvtimme, hålla föredrag i Trozellirummet och
Hemerycksalen.
Det blir information om resor till exempelvis USA,
Vietnam, Estland, Turkiet, Sydamerika, safari i Afrika
samt en mängd o lika kryssningar och bussresor.
Dessutom kommer det att informeras om de möjlig
heter som idag finns att resa från vår 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 vi hoppas att du som besökare verkligen tar
vara på det unika tillfälle som ges att få högkvalificerad
information från så många.

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

S.22 - RESEMÄSSAN 2020

Connecting Your World
RYANAIR
WIZZ AIR
LAUDA

STOCKHOLM
SKAVSTA

WROCLAW

EDINBURGH

GDANSK
POZNAN

LONDON

DUSSELDORF

(STANSTED)

WROCLAW

(WEEZE)

BRUSSELS

(CHARLEROI)

KIEV

KRAKOW
PRAGUE

PARIS

RLSRUHE

KATOWICE

DUSSELDORF

VIENNA

(BEAUVAIS)

DEN BADEN)

WARSAW

BUDAPEST

MILANO

BANJA
LUKA

(BERGAMO)

ZADAR

PISA

TUZLA
PODGORICA

BARCELONA
NAPOLI

BUKAREST

BELGRAD
^

NIS

SKOPJE

KUTAISI

THESSALONIKI

ALICANTE

FARO
MALAGA

MALTA

PRAG

TRÄFFA
STOCKHOLM
SKAVSTA AIRPORT
SAMT POLENS
& TJECKIENS
TURISTBYRÅER
PÅ MÄSSAN!

DIREKTFLYG TILL 33 RESMÅL
WWW.SKAVSTA.SE

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

RESEMÄSSAN 2020 - S.23

Bildkälla: Stockholm Skavsta Airport

Kutaisi i Georgien och Österrikiska Wien är två nya destinationer från Stockholm Skavsta Airport.

Ta direktflyg från Stockholm Skavsta Airport
På Stockholm Skavsta flygplats ökade återigen an
talet passagerare under förra året. Antalet resande
som valde att flyga till och från Stockholm Skavsta
under 2019 kom upp till närmare 2,3 miljoner.
I år kommer det dock att bli lite färre destinationer som
kan nås från Stockholm Skavsta då Ryanair 
beslutat
att stänga sin bas på flygplatsen från slutet av mars
2020. Ryanair kommer dock att fortsätta flyga till och
från Stockholm Skavsta, men minskar antalet flygningar
med ungefär hälften till sommaren. Det innebär att 14
av Ryanairs d
 estinationer kommer att finnas kvar, bland
annat 
London, Prag, Alicante, Krakow och Neapel.
Sammantaget Ryanairs, Wizz Airs och Laudamotions de
stinationer, så kommer man att nå cirka 30 resmål från
Skavsta efter neddragningen.
– 2019 blev ett bra år för oss. Vi fick flera nya linjer
under året. Ryanair öppnade en flyglinje till Prag, och
både Wizz Air och Laudamotion startade trafik till Wien,
berättar Lena Josefsson, marknadsassistent på Stock
holm Skavsta flygplats.

Wien och Georgien är nya destiantioner
Det österrikiska flygbolaget Laudamotion – grundat av
den före detta Formel 1-föraren Niki Lauda, började flyga
från Stockholm Skavsta till Düsseldorf Airport så sent som
i slutet av mars förra året. Nu satsar de även på en flyg
linje till Wien.
– En nyhet i år är att Wizz Air öppnar en ny linje till

”Sammantaget Ryanairs,
Wizz Airs och Laudamotions
destinationer, så kommer man
att nå cirka 30 resmål
från Skavsta”

Vill du veta mer om Prag? Tjeckiska turistbyrån finns vid
Stockholm Skavsta Airports monter under Resemässan.

Kutaisi i Georgien. Det blir därmed det första direktflyget
till Georgien från Sverige, säger Lena Josefsson som
berättar att Georgien är ett mycket intressant resmål.
Ett bergrikt land, som gränsar mot Ryssland i norr och
Svarta Havet i väster. Georgien har en lång vintradition
och man började producera vin här redan för 8000 år
sedan. Här finns även en väldigt spännande matkultur.
Wizz Air startar resorna till Georgien i december.

Enkelt att ta sig till flygplatsen
Det händer hela tiden något på Stockholm Skavsta flyg
plats. Bland annat så har driften av flygplatsparkeringarna
tagits över av parkeringsbolaget Parkando från årsskiftet,
och därmed har både antalet platser och valmöjligheter
bland olika sorters parkeringar ökat. Nu finns ca 6000
platser på flygplatsområdet.
Ett tips är att förboka sin parkering på skavsta.se. Då
får man alltid lägsta pris både på långtidsparkering och i
parkeringshus. Skavsta har också satsat på elbilsparke
ring, så bokar du en sådan går det bra att koppla in elbilen
och sedan njuta av den kommande resan.
Det är även lätt att utan bil ta sig till flygplatsen från
Östergötland. Flygbussarna trafikerar både Norrköping och
Linköping flera gånger om dagen.
– Vi håller också på att bygga ut passkontrollen för
ankommande resenärer. Den har helt enkelt varit för liten,
säger Lena Josefsson.
Även inflygningssystemet håller nu på att förbättras så
att det får samma kategori (CAT III) som landningsbanorna
på Arlanda, vilket gör att Skavsta Stockholm kan ta emot
flygplan även under mycket sämre väder och dålig sikt.
– Under Resemässan kommer såväl den polska som
den tjeckiska turistbyrån att stå tillsammans med oss,
så du som planerar att resa från Stockholm Skavsta är
välkommen till vår och våra grannars montrar för att ta del
av olika restips, hälsar Lena Josefsson. Naturligtvis kan
man som vanligt även tävla om flygresor hos oss.
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Nå världen från Östergötland!
Upptäck enkelheten i att flyga från någon av regionens två internationella flygplatser.
Du når tusentals resmål över hela världen via Amsterdam samt många soliga platser
med 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

