HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

WISBY STRAND - CONGRESS & EVENT 8 APRIL 2017 Kl.10.00-16.00
www.resemassan.se

LYSSNA PÅ FÖREDRAG
LONDON • ALMERIA • KRETA • ISLAND
KROATIEN • USA • SYDAMERIKA
KRYSSNINGAR • AKTIVITETSRESOR
CHARTERPÄRLOR SAMT MYCKET MER

MÄSSA
NU PÅ
LÖRDAG

*Med reservation för ev. ändringar.

LÖRDAG 8 APRIL
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Lollo & Bernie från Ving
samt Bamse från TUI
kommer på besök!

OMKRING 30 UTSTÄLLARE GER DIG TIPS OCH RÅD
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Prova lunchbuffén.
Ät 2 betala för 1
Hämta kupongen i
montern.

VÄLKOMMEN TILL RESTAURANG KOGGEN
Mat för alla tillfällen - Vällagat - Klassiskt - Traditionellt!
Frukostbuffé mån-fre kl. 6-10, lör-sön kl. 6-11.
Lunchbuffé mån-fre kl. 11.30-14.
Á la carte mån-lör kl. 17 (köket stänger kl. 21).
Gruppbeställningar alla dagar hela året.
www.restaurangkoggen.se Boka bord 0498-201241. Miljöcertifierade av Svanen

KOGGEN
Restaurang & Bar
KOGGEN
Restaurang & Bar
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Resemässan äger rum för femte året på Wisby Strand lördagen den 8 april.

Foto: Emily Evans

Varmt välkomna till Resemässan!
Den 8 april klockan 10.00 slår Resemässan upp
portarna på Wisby Strand Congress & Event, för
femte året i rad. Precis som förra året får du två
intressanta mässor på samma entrébiljett, eftersom
mässan Gotland Hem & Trädgård pågår samtidigt i
samma hus.
Resemässan har genomförts på fastlandet i såväl
Linköping som Norrköping under de senaste 10 åren och
lockat flygplatser, researrangörer, resebyråer och andra
aktörer på marknaden att visa upp sina utbud för de ca
3.000 besökare som årligen besöker mässan.

”Många intressanta
föredrag, om både populära
och udda resmål”
På Gotland gjorde Resemässan premiär 2014, m
 ycket
tackvare de båda entusiastiska representanterna för
Gotland, Daniel Bengtsson och Carl-Johan Stålhammar.
En satsning som blev väl mottagen.
Till Resemässan i Visby 2017 kommer det omkring
30 utställare. Det bjuds dessutom på många intressanta
föredrag, om både populära och udda resmål. På mässan

k ommer även en del lokala aktörer att visa upp sig och
visa vad Gotland har att erbjuda.

Information och inspiration
– Jag hoppas Resemässan ska vara inspirerande och ge
besökarna många goda råd och tips inför resan, säger
mässarrangören Bert Ferin och berättar att det förutom
montrar och föredrag även kommer att bjudas på rabatter samt möjligheter att vinna resor och mycket mer.
Till mässan kommer dessutom Vings barnfavoriter L ollo och Bernie samt TUIs välkända representant
Bamse, för att hälsa på de unga mässbesökarna.

RESEMÄSSAN I KORTHET
Resemässan arrangeras i år för
femte året i Visby.
Utställare: ca 30 st
Plats:
Wisby Strand Congress & Event, Visby
Lördag 8 april 2017 kl 10.00–16.00.
Entré:
90 kr för vuxna (priset inkluderar
Resemässan och lördagen på mässan
Gotland Hem & Trädgård).
Förköp 80 kr, nås via resemassan.se
Gratis för barn upp till 12 år.

Konferencier Åsa Sjöberg.

Foto: Pierre Larsson

Lollo och Bernie är populära besökare.

Foto: Emily Evans
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Grafisk annons:
bra flyg
Helsingfors
Umeå
Juni 22-- Augusti 13
Juni 22-- Augusti 13

Östersund
Juli 2 -- Augusti 13
Sundsvall
Juni 27 -- Augusti 20
Stockholm
/Bromma
Norrköping
Juni 29 -- Augusti 13
Gothenburg

Året runt

Ängelholm
Juni 22 -- Augusti 13

Sommarsäsong

Malmö

80

BRA(s) personal, samtliga bosatta på Gotland.

Bildkälla: BRA

Flygbolaget med Gotland i fokus
Det du säkert känner igen som Gotlandsflyg är sedan
ett år tillbaka en del av Sveriges nya inrikesflyg
bolag BRA (Braathens Regional Airlines). Mycket är
sig likt, men en hel del har också utvecklats.

Den lokala anknytningen och engagemanget är stort och
de strävar alltid efter att ha Gotland i fokus och att vara
ett flygbolag nära sina kunder. Ett företag som verkligen
förstår såväl lokalbefolkningens som r egionens behov.

En av sakerna som gör flygbolaget BRA unikt är, förutom
att de har landets nöjdaste kunder, att de 
saknar ett
nationellt huvudkontor. Istället består bolaget av 13 stycken lokalkontor, ett på varje destination som de trafikerar.
På Gotland s ysselsätter BRA 45 personer, samtliga b
 osatta
på ön.

Engagemang på flera håll
BRA är stolt sponsor av det gotländska idrotts- och
föreningslivet, stöder flera av öns uppskattade k ulturella
evenemang och är en engagerad aktör i olika nätverk
som arbetar för främjandet av öns besöksnäring och
näringsliv. Dessutom är vissa av erbjudandena i BRA:s

lojalitetsprogram lokala och knutna till gotländska anläggningar och företag.

Ny sommarlinje
BRA har i dag tre året-runt-linjer från Visby Airport till
Stockholm-Bromma, Göteborg och Malmö. Sommartid
tillkommer säsongslinjerna Helsingfors, Umeå, Sundsvall,
Norrköping och Ängelholm. Nytt för i år är sommarlinjen
till Östersund. Under alla morgonflygningar erbjuder BRA
alltid en gratis frukost.

Flyg direkt
från Gotland
i sommar

Helsingfors

Visby
Norrköping

Sommarlinjer 2017
Visby - Umeå
Visby - Sundsvall
Visby - Östersund
Visby - Norrköping
Visby - Helsingfors
Visby - Ängeholm

Reseperiod

22 juni – 13 augusti
27 juni – 20 augusti
2 juli – 13 augusti
29 juni – 13 augusti
22 juni – 13 augusti
22 juni – 13 augusti

Året runt-linjer

Visby - Bromma
Visby - Malmö
Visby - Göteborg

*Priset gäller utvalda avgångar.
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Stad eller strand? Resia hjälper dig hitta rätt i utbudet
Varför krångla till det och slösa bort en massa tid på
att leta resor på nätet, när det finns resebyråer som
kan ge tips om resmål och allt annat du behöver.
På Gotlands enda resebyrå Resia, finns fyra mycket kunniga och beresta medarbetare.
– Hos oss får du en proffsig och garanterat bra service. Flera av våra medarbetare har själva besökt resmålen som vi rekommenderar, säger resebyråns chef Mette
Lindwall-Larsson som tycker att gotlänningarna ska ta de
direktflyg som finns från Gotland.
Från Visby kan du åka till Kreta, Kroatien, Mallorca,
Rhodos, Gran Canaria och Teneriffa.
Även den som inte kan ta sig direkt till sin destination
från Visby kan få hjälp av Resia på Gotland.

– Vi kan paketera resan från Visby med Sas som exempelvis flyger ut från Arlanda till många olika destinationer. En hel del sol och bad, men även storstäder som
bl.a. London, Prag, New York där vi kan boka med utflykter, musikaler, fotboll, transport o.s.v.
– Det här innebär att man får sin weekend från Visby
till bra priser, säger Mette Lindwall- Larsson.

Populärt med kryssningar och USA
– Vi har märkt att kryssningar är mycket populära och då
är det främst Karibien och då gärna i kombination med
en vecka i USA. På så sätt får man en veckas kryssning
och en vecka att upptäcka USA och främst Florida. Två
resor i ett så att säga, menar Mette Lindwall-Larsson.
Det är också många kryssningar i Medelhavet och det

är lika där att man inte bara behöver flyga direkt till kryssningen utan kan kombinera med flera utflyktsmål, såsom
Barcelona, Venedig eller Rom, för att ta några exempel.
– Vi har också en hel del upplevelseresor, där man
kan resa antingen på egen hand eller i grupp, men ändå
med färdiga paket.
Det största är trots allt USA och de flesta resor går till
New York, Florida och Los Angeles.
– Många vill uppleva mycket på en gång och passar
på att hyra bil för att uppleva mer, säger Mette LindwallLarsson.
Vill du veta hur du ska spara tid och få till en bra resa
så är du välkommen att prata om det med Resias personal som finns på plats med en monter på resemässan
eller i butiken på Österväg 5.

Gratis mat
på flyget och
transfer på alla
resor från
Visby!

FRÅN VISBY TILL KRETA
1.500:– RABATT/BOKNING
Erbjudandet gäller vid nybokning av minst 2 personer till ordinarie pris med flyg och hotell, ej ospec eller endast flyg. Kan ej kombineras
med andra erbjudanden. Erbjudandet gäller från mässdagen 8/4 och bokas senast 15/4.

Resia Visby
0498-25 76 70 • Österväg 5
www.resia.se
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Visby Airport erbjuder ett
brett utbud av direktflyg
Swedavia äger, driver och utvecklar
ett nätverk av tio flygplatser i Sverige,
från Kiruna i norr till Malmö i söder.
Visby Airport ingår i Swedavia, och
är Gotlands viktiga port till och från
världen utanför.

Utöver dessa finns ett flertal direkt
charter till solen att erbjuda. I år kan du
åka till Mallorca, Rhodos, Kroatien, Kreta,
Teneriffa och Gran Canaria direkt från
Visby Airport.

Ansiktslyft väntar för flygplatsen
Det går enkelt och snabbt att ta sig till
och från Gotland med flyg. Visby Airport
ligger bara 10 minuter från centrum. Det
finns flera dagliga avgångar till Arlanda
och Bromma året-runt, men även flera
avgångar varje vecka till Göteborg och

Malmö. Året-runt-trafiken trafikeras av
flygbolagen BRA och SAS.
– Goda flygförbindelser är oerhört v iktigt
för tillgängligheten för Gotland – n
 ågot som
är av största vikt för näringslivet på ön,
säger Gunnar Jonasson, flygplatschef. Vi
har två starka aktörer som trafikerar åretrunt till och från vår flygplats, och på sommartid får vi besök av ytterligare flygbolag
då trycket är som störst.
Under sommartid utökas utbudet till
att även omfatta direktflyg till Ängelholm,
Norrköping, Umeå, Sundsvall och Öster
sund, samt Helsingfors i Finland.

Antalet passagerare har ökat väldigt
mycket de senaste åren, och i år satsar
Swedavia på att utveckla Visby Airport
genom att bygga om och bygga ut stora
delar av flygplatsen.
– Målet är att vi ska få effektivare fl öden
och mer utrymme för våra passagerare.
Vi ska ge flygplatsen ett riktigt ansiktslyft,
och även se till att vi uppdaterar vårt
serviceutbud så att det matchar dagens
och framtidens behov, säger Gunnar
Jonasson. Visby Airport fyller 75 år i år, så
det känns extra roligt att vi satsar på nya,
fina ytor just i år.
– Varmt välkommen att besöka Visby
Airports monter på Resemässan, och
prata flyg och flygplats med oss! hälsar
Gunnar Jonasson.

Visby Airport är ett av Gotlands viktiga nav.

Bildkälla: Swedavia /Peter Phillips

Flyg med SAS
från Gotland till
hela världen
SAS fortsätter att stärka erbjudandet mot Skandina
viens frekventa resenärer, och företagets 4,7 miljoner
EuroBonus-medlemmar.
– Med SAS frekventa avgångar och en bra tidtabell så har
man från Gotland bra tillgång till SAS hela nätverk, där
vi nu är glada över att vi fortsätter satsningen på Nord
amerika och Asien. Vi fortsätter under året att satsa på
vår produkt i form av bland annat en uppgradering av
våra kabiner, säger Anders Wahlström, försäljningschef
på SAS.

Direktflyg till USA
SAS har nu 11 direktlinjer till USA, vilket är en del av flygbolagets stora långdistanssatsning. I höstas började SAS
flyga till Miami från både Köpenhamn och Oslo och har
från Stockholm nu direktlinjer till bland annat New York,
Chicago, Los Angeles och Hong Kong med utmärkta anslutningar från hela Sverige. SAS nya Business Class kabiner på USA-sträckorna har fått mycket goda omdömen
av kunderna och inkluderar bland annat wifi för samtliga
klasser och sängkläder i samarbete med Hästen.
Arbetet med att fortsätta minska SAS klimatutsläpp

SAS har nu 11 direktlinjer till USA, vilket är en del av flygbolagets stora långdistanssatsning.

fortsätter intensifieras genom nya flygplan, ny teknik,
gröna flygningar och satsning på biobränsle.
SAS har nu fasat in nya, mer bränslesnåla och miljövänliga flygplan av typen Airbus A330E och Airbus
A320neo, med 15-18 % lägre utsläpp än dess föregångare. De flyger till Visby även med det moderna regionalflygplanet ATR 72, med betydligt lägre klimatutsläpp än
motsvarande regionaljet. SAS tankar idag biobränsle på
både Oslos flygplats och Arlanda, vilket är ett viktigt steg
i arbetet med att minska utsläppen.

Strävar högre
SAS fokus handlar om att göra livet enklare för Skandinaviens frekventa resenärer. Resandet är en viktig del av
livet för många av kunderna och de ställer höga krav på
att resan ska vara enkel och smidig.

Bildkälla: SAS

– Att kontinuerligt utveckla vårt erbjudande och
fokusera på dem som reser ofta gör att vi hela tiden strävar högre. Vi har idag 4,7 miljoner EuroBonus-medlemmar och är stolta och glada över det förtroende vi får från
branschen och den feedback våra resenärer ger oss, säger Anders Wahlström och berättar att SAS nyligen i Travel Awards utsågs till Bästa transport inrikes och Bästa
flygbolag Europa.
– Det globala flygresandet bidrar till en ekonomisk tillväxt och internationella utbyten. I en snabbt föränderlig
bransch är SAS med och tar - ansvar för en långsiktigt
hållbar utveckling. Några av våra prioriterade områden
för att minska våra utsläpp är vår nya flygplansflotta på
långlinje, säger Anders Wahlström och avslutar med att
hälsa alla gotlänningar välkomna att besöka SAS monter
på mässan för att diskutera resor och flyg.
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Vings succékoncept utökas med ännu ett hotell
- Ocean Beach Club, Cypern
Sedan Ving lanserade sitt första OBC på Kreta för sex
år sedan har det varit en stor succé. Till sommaren
2017 öppnar Ving sitt tredje Ocean Beach Club, OBC.
Det nya hotellet ligger på Cypern med sandstränderna
Sandy Bay och Nissi Beach på vardera sida om hotellet.
Här erbjuds boende med poolaccess direkt från terrassen.
– Ocean Beach Club by Sunwing Resort är ett lyxigare
och lugnare koncepthotell för den moderna familjen som
uppskattar design och god mat i en skönt avslappnad
atmosfär. Ocean Beach Club bygger på samma grundidé som Vings Sunwing Family R
 esort där kvalitet och
funktion är ledorden och målet är att skapa den perfekta
semesteranläggningen för barn
familjer. Sedan tidigare
finns OBC på Kreta och på Gran Canaria, säger Vings
Mats Agerin.

Något för alla
Hotellet är som ett välkomnande vardagsrum, både ute
och inne och det finns många gemensamma ytor för umgänge, sol och bad samt restaurang som serverar en härlig frukostbuffé, lunch och middag. Alla gäster på Ocean
Beach Club – Cypern har tillgång till faciliteterna på Vings
Sunwing Sandy Bay Beach som är grannhotellet. Där
finns SATS ELIXIA-klasser, fullt utrustat gym och fitness
pass som är gratis för hotellets gäster. SPA-avdelning
som erbjuder en mängd behandlingar.
– För de yngre som vill variera sol och bad finns både
Lollo & Bernies Mini Land och Teen Lounge. Livet på

Illustration av hur Ocean Beach Club-Cypern kommer att se ut när det öppnar sommaren 2017.

Ocean Beach Club - Cypern är lugnt, men inte långtråkigt, och kretsar kring poolerna, stranden och det sköna
familjelivet. Lollo & Bernie och deras vänner i Mini Land
anordnar spännande aktiviteter flera gånger i veckan och

Bildkälla: Ving

i Mini Land är det också öppet hus, då kan alla barn som
tröttnat på att bada komma för att rita, pyssla, leka eller
titta på film. Det finns alltid någonting att göra för både
små och stora barn, säger Mats Agerin.
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Träffa Lollo & Bernie kl. 11.00 & 13.00 Resemässan på Wisby Strand, Congress & Event, Visby. Boka på Ving.se, ring oss på 0771-995 995 eller besök din lokala resebyrå.
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Mässgruppen Gotland
– ett vinnande koncept för ön

Mässgrupp Gotland 2017
Nedan följer de stopp som Mässgrupp
Gotland har gjort eller ska göra under året.

Reiseliv, Oslo

Mässgrupp Gotland är ett unikt samarbete mellan 23 företag på Gotland, som samverkar på mässor och
event för att marknadsföra och sälja in Gotland på fastlandet, Europa och i Norden.
I dag bestrå gruppen av: Destination Gotland, Scandic Visby, Best Western Strand Hotell, Best Western Solhem
Hotell, BRA, Clarion Visby, Kneippbyn Resort, Gotlands cykeluthyrning, Visby Centrum, Geab, Gotlandsmedia,
Gotland Excursion, Swedavia, Nordic Sport och Event, GoGotland, Hansa Event, Medeltidsveckan, Gotlands
Bryggeri, Novi Resort, Wisby Strand, Inspiration Gotland, Johan Målares hus, Lummelundagrottan.
Vill ditt företag bli medlem i gruppen, kontakta daniel.bengtsson@destinationgotland.se så berättar han mer.

Matka, Helsingfors
Reisen, Hamburg
ITB, Berlin
Resemässan, Linköping
Resemässan, Norrköping
Vildmarksmässan, Stockholm
Konfex mässan, Stockholm
Stockholm Travel Show, Stockholm
Seniordagarna, Stockholm
Seniormässan, Göteborg
Seniormässan, Stockholm
Nordea Master, Malmö
TUR-mässan, Göteborg
TUR-mässan, Stockholm
Nynäskalaset, Nynäshamn
Countryside Meetings, Stockholm
Större möten och konferenser, Stockholm
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Familjeresan Jambo Junior,
nyhet hos Jambo Tours
Att se och uppleva vilda djur i deras naturliga omgivning är fascinerande
för såväl barn som vuxna. Jambo Tours kan nu erbjuda familjeresan –
Jambo Junior.
Jambo junior är ett riktigt safariäventyr för barn, men passar likaväl mamma och
pappa och övriga familjemedlemmar. Barn upp till elva år har givetvis ett anpassat pris på resan.
– Den här resan går till Tanzania och nationalparkerna Ngorongoro och Tarangire. Det är den perfekta generationsresan. Det vilda livet på savannen engagerar, motiverar och intresserar alla oavsett ålder, säger Jambo Tours marknadschef, David Karlsson.
Jumbojunior är bara lite kortare än de vanliga safariresorna. Hela resan omfattar elva dagar. Den första tiden utgörs av besök i nationalparkerna med möjlighet
att se lejon, giraffer, elefanter och många andra djur och färggranna fåglar. Det
ingår också ett besök i en massajby där du får ta del av hur barn och vuxna lever
sina dagliga liv. Dag sju går resan vidare med flyg till Zanzibar där det ges möjlighet till sol, bad och lek
– Vi har sett till att det inte är några långa resor mellan de olika safariområdena och när det gäller boendet i lodgerna (vildmarkshotell) så har de pool, så
barnen och givetvis även de vuxna, kan ta sig ett dopp efter en spännande dag
på savannen, säger David Karlsson och berättar att de här resorna går under
barnens skollov.
Safariresorna leds av en svensktalande Jamboguide och utflykterna görs med
riktiga safarijeepar som lätt tar sig fram och I vilka man tryggt kan stå och titta på
lejon och övriga vilda djur.
– Välkommen till vår monter på Resemässan där vi gärna berättar mer om
våra resor, avslutar, David Karlsson.

Vårt bästa Sydafrika
Ta en närmare titt på våra resor i Sydafrika. Vi har kultur- och safariupplevelser för alla smaker. Välj en resa med svensktalande Jamboguide eller bland våra färdiga paket där engelsktalande guider hjälper
dig som reser på egen hand.

Livsnjutarens Sydafrika
– med Victoriafallen

Bli blöt vid de dånande Victoriafallen, vandra i Drakensbergen,
kryssa på Zambezifloden och bo på en riktigt fin lodge i Krugerparken. Sedan väntar Kapstaden! Vingårdar, Godahoppsudden, Taffelberget... ”Livsnjutarens Sydafrika” innehåller
många utvalda pärlor. Vi njuter till fullo; hotellen håller hög
standard och tempot är behagligt för att ge varje plats den
tid den förtjänar. 14 resdagar. Max 26 pers. Svensktalande
Jamboguide. Avresor 6/10, 19/11, 19/1. Pris från 49.490 kr.

JAMBOTOURS.SE
020-52 22 22

Natur, kultur och vilda djur

Stora Sydafrikaresan

”Natur, kultur och vilda djur” är en Jambo Safariresa i
Sydafrika. Först besöker vi det natursköna Mpumalanga och
Drakensbergen för att sedan fortsätta in i den enorma Krugerparken där vi ser Afrikas praktfulla djur. Med oss på resan
följer en svensktalande, professionell ranger. Vi avslutar med
innehållsrika dagar i Kapstaden, med engelsktalande guide. En
resa utöver det vanliga! 12 resdagar. Max 10 pers. Avresor
varannan vecka, datum hittar du på jambotours.se. Pris
från: 28.315 kr.

Välkommen på en rundresa med många höjdpunkter. Bland
annat ser vi den storslagna naturen i Blyde River Canyon, de
vilda djuren i Krugerparken och naturligtvis Kapstaden. Detta
är en av våra mest populära rundresor. Med på resan följer en
professionell Jambo-guide och vi bor på förstklassiga hotell.
Som vanligt är det enkelt att förlänga Jambo-resan med extra
dagar på egen hand. 17 resdagar. Max 26 pers. Svensktalande Jamboguide. Datum hittar du på jambotours.se.
Indikationspris: 37.300 kr.
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WISBY STRAND-CONGRESS & EVENT 8 APRIL 2017 KL. 10.00-16.00
ÖVRE PLAN
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FÖREDRAG
SEMINARIERUM 1

MÄSSRABATTER,
RESTIPS, TÄVLINGAR
OCH MYCKET MER...

11.00

Londonfixarna
London

11.30

Ving

12.00

Apollo

Almeria på Spanska fastlandet

Kreta och Kroatien

12.30

Grönlandsresor

13.00

TagAlong

Islands pärlor

Sydamerika

13.30

Royal Caribbean Cruises
Kryssningar i Medelhavet och Karibien

MED RESERVATION FÖR EV. ÄNDRINGAR

Lollo & Bernie från
Ving finns på plats
kl 11.00 & 13.00

SEMINARIERUM 2

11.00

Grönlandsresor
Färöarna

11.30

TagAlong
Musikens USA

12.00

Royal Caribbean Cruises
Kryssningar i Medelhavet och Karibien

12.30

Tema Resor

13.00

Ving

Aktiv semester med cykel och vandringar

Almeria på Spanska fastlandet

Bamse från TUI
finns på plats
kl 10.30, 12.00
& 14.00

13.30

Londonfixarna
London

MED RESERVATION FÖR EV. ÄNDRINGAR
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VAD VÄGER VÄSKAN?

TÄVLA PÅ
RESEMÄSSAN
Ta chansen att vinna fina priser i Resemässans egen tävling!
Du hittar den innanför Resemässans entré.
Ev. vinstskatt betalas av vinnaren.
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Till vackra Porec i Kroatien kan du resa med TUI

TUIs Hjalmar Stövring-Nielsen

TUI - ett leende företag med nytt namn
Fritidsresor har bytt namn till TUI (Touristik Union
International), för att stärka samarbetet med sina
internationella kollegor men de kommer fortfarande
att vara det starka nordiska resebolaget som det all
tid har varit.

säga är att vi har minst lika mycket nordisktalande som vi
haft tidigare, säger han och räknar med att namnbytet ska
få minst samma, om inte större igenkännande.
– Vi kommer att synas överallt nu! Det blir ett leende
företag med ett leende som växer.

– TUI Sverige, Norge, Danmark och Finland fortsätter att
fokusera på att ta hand om våra gäster på bästa m
 öjliga
sätt, säger Hjalmar Stövring-Nielsen Key Account Manager
på TUI, och ser namnbytet som en möjlighet att erbjuda
kunderna ännu bättre service- och semesterlösningar.
– Ett globalt företag är större än många små och det
ger oss möjligheter att utöka vårt utbud av resor och vi
breddar våra resorter med personal. Vad som är viktigt att

Familjekoncept för stora och små
Inte bara namnet är nytt. Det kommer också att bli hel del
nya resmål för den som väljer TUI som sin researrangör.
– Vi har exempelvis lagt mycket fokus på Sardinen, där
vi ökar vår trafik och vi har lagt till ett helt nytt resmål
som heter Costa Smeralda. Vi har också ökat på Kroatien
med Istrien, en halvö som sträcker sig ut från nordvästra
Balkan i Adriatiska havet, berättar Hjalmar Stövring-Nielsen.

TUI kommer givetvis att ha kvar sina uppskattade
f amiljekoncept. De har ändrat namnet Blue Village Family
Life, till endast TUI FAMILY LIFE, som är deras största
familjekoncept för både stora och små.
– Vi har också satsat mycket på koncept som M
 agic
Life där träning och god mat står i centrum liksom
Robinson som är mer personligt och erbjuder aktiviteter som 
katamaransegling, tennis med privat tränare,
välutrustade gym med mera. Allting är anpassat så man
ska kunna ha den perfekta aktiva semestern på hotellet,
säger Hjalmar och hälsar alla välkomna att diskutera resor
i TUIs monter på Resemässan.

BAMSE
PÅ MÄSSAN
10.30 • 12.00 • 14.00
VÄLKOMMEN

TUI FAMILY LIFE
I SOMMAR FLYGER DU DIREKT FRÅN VISBY AIRPORT.
BOKA DIN SEMESTER PÅ TUI.SE
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Sommarflirta med Västervik
Västervik och Visby bygger vidare på sin
sommarflirt när Destination Gotland trafik
erar sträckan i sommar.
– Några nyfikna gotlänningar besökte oss i
Västervik 2016, men vi nöjer oss inte med
det. Vi vet att vi har något ni vill uppleva. Vi
har en destination fullspäckad med sommardrömmar och vi vill gärna och stolt visa upp
det och dela med oss av det till er, vår nya
närmsta granne, säger My 
Johansson, på
Västervik Tourist Center och fortsätter:
– Vi är glada att Gotland fortsätter satsa på
Västervik och att vi får fortsätta bygga en relation med vår grannö. Vi ser en styrka i kombinationen av de två destinationerna Västervik
och Gotland. En fullträff utifrån besöks
perspektiv, säger hon.

Fantastik natur och resort i världsklass
Västervik är perfekt positionerat som hjärtat
i en, ur besöksperspektiv, enormt attraktiv
region. Läget kan knappast bli bättre. Med
Västervik som utgångspunkt har du det
mesta och bästa direkt framför dig eller en
dagsutflykt bort. Här finns naturrum, svängrum, lekrum, dubbelrum, lunchrum, våtrum,
andrum och hjärterum. Vad sägs om 5 000
kobbar och skär i ren skärgårdsidyll attutforska, en mysig stadskärna kantad av rik
historia och kulturarv, mysiga uteserveringar
och unik shopping. Lägg därtill bredd och

kivreVÄSTERVIK
tsäV

GOTLAND

dnaltoG

Se filmen!

spets inom outdoorupplevelser och eve
nemang från anrika Visfestivalen till housefesten Löga Beach Party. En fullskalig Resort
i världsklass med upplevelsebad och lek och
bus från morgon till kväll, det äkta småländska
och en landsbygd fylld med smultronställen.

”Hej Gotland.
Vi har något vi vill visa.
Vi har något vi tror att
du vill se.”
My Johansson, Västervik Tourist Center

Närhet till både savann och Bullerbyn
En dagsutflykt bort hittar du dessutom några
av Sveriges starkaste turistmagneter.
Till kompisarna i Astrid Lindgrens Värld med
Pippi, Emil, Karlsson på taket, Madicken och
Bröderna Lejonhjärta är det bara 45 min med
bil. Passa på att göra avstickare till inspelningsplatserna i Lönneberga och Bullerbyn. Eller
besök Astrids barndomshem i Näs.
Afrika? Asien? Nordamerika? Nej Kolmården.
Platsen där världens alla djur samsas med
Bamse och hans vänner, 1h 45 min bort.
– Välkomna, Västervik väntar med öppen
famn bara 2,5 timme bort från Visby, hälsar
My Johansson.

Foto: Sara Winsnes

Foto: Nathalie Chavez
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Royal Caribbean erbjuder kryssningar över nästa hela världen.

Upplev allt du vill, det är din semester!
Älskar du att resa? Gillar du upplevelser, men vill
också ha en avkopplande semester? Då är en kryss
ning ett perfekt val! Nu återstår bara frågan – vilket
rederi passar just dig?

den, säger Hanna Wramdemark som arbetar som säljare
i rederikoncernen Royal Caribbean Cruises Ltd. Vi har
något som passar alla, oavsett önskemål.

Royal Caribbean för den aktive
En kryssning är ett perfekt sätt att uppleva världen på. Du
besöker flera destinationer utan att du behöver släpa på
resväskan. På en kryssning i Medelhavet vaknar du till en
ny utsikt varje dag och kan bocka av tre olika länder på en
enda vecka. Väljer du Karibien får du drömsemester á la
vykort med turkosblått hav och vidsträckta sandstränder.
Royal Caribbean International, Celebrity Cruises och
Azamara club Cruises erbjuder kryssningar över nästan
hela världen, från långväga Australien till det fascinerande djurriket Galapagosöarna, spännande Havanna i Kuba
och mycket mer.
– Alla våra tre varumärken täcker en stor del av värl-

PÅ!
A
S
PAS

Hanna Wramdemark beskriver att Royal Caribbeans innovativa fartyg passar de som gillar aktiviteter. Vad sägs
om att surfa på riktiga vågor, kasta dig ut i en linbana nio
däck över marken eller testa att vara tyngdlös i en fallskärmssimulator? Faciliteterna varierar mellan fartygen
men du kan räkna med unika upplevelser. På flera av
fartygen framförs fullskaliga Broadwayshower. Det mesta
ingår i kryssningens pris!
Hanna berättar att poolområdena är stora med gott
om plats oavsett om du vill ha avkoppling eller aktiviteter.
Några områden är avsedda endast för vuxna gäster med
åldersgräns 16 år.

Boka nu - och få

Celebrity Cruises för romantiska par
Celebrity Cruises passer dig som vill ha en elegant kryssningsupplevelse utan att det för den del känns pråligt.
Här får du hög kvalitet på mat och underhållning och
med personlig service. De nyaste fartygen ingår i Solstice-klassen och har en gräsmatta av äkta gräs på översta
däck. Njut av en romantisk picknick medan solen går ner
i horisonten.
– Celebrity Cruises passar perfekt för bröllopsresan och
för par i alla åldrar! Bokar du en utsideshytt eller högre
kategori så ingår dryckespaket, säger Hanna Wramdemark.

Azamara Club Cruises för mer nära upplevelser
Azamara Club Cruises två fartyg är mindre och når
hamnar som andra fartyg inte kan ankomma. Älskar du
att resa kommer du älska en kryssning med Azamara,
avslutar Hanna.

1 000:- rabatt på din kryssning

En kryssning är ett perfekt sätt att upptäcka världen
utan att du behöver släpa på resväskan.
På en kryssning med Royal Caribbean,
Celebritys Cruises och Azamara Club Cruises
prisbelönta fartyg får du en
semesterupplevelse utöver det vanliga.
Upplev allt du vill. Det är din semester.

Erbjudandet gäller valfri kryssning med Royal Caribbean, Celebrity Cruises och
Azamara Club Cruises. Erbjudandet gäller endast nya bokningar, rabatt per hytt,
som bokas hos Resia Gotland senast den 22 april 2017.
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På föredragen kan du få tips om resor till både när och fjärran, exempelvis London och kryssningar i Karibien.

Populära föredrag ger dig svar och inspiration
Under Resemässann i Visby kommer du kunna
möta all expertis inom rese
branschen och under
föredragen får du djupare information om det du är
intresserad över.

– Det blir information om resor till exempelvis
London, Almeira,Kreta, USA, Island, Kroatien och Sydamerika. Men även olika typer av kryssningar och aktiva
semestrar.

– Säkert är att det kommer att gå att få svar på de flesta
frågor gällande resor, berättar Resemässans arrangör
Bert F
 erin, som menar att information är en viktig del
under mässan.
Vid Resemässan i Visby kommer olika 
rese
aktörer,
varje halvtimme, hålla föredrag i Seminarierum 1 och 2
(på övre plan). Och redan nu kan mässarrangören Bert
Ferin avslöja en del av innehållet.

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 på sidan och
på mittuppslaget i denna tidning, det ropas även ut i
högtalarna under mässans gång.

Service och erfarenhet
Förutom information och föredrag är den personliga kontakten en viktig del av mässan. K
 ontakter knyts och besökarna får på nära håll uppleva den service och e rfarenhet
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.

Föredrag – Resemässan Visby 2017
SEMINARIERUM 1

SEMINARIERUM 2

11.00 LONDONFIXARNA

11.00 GRÖNLANDSRESOR

LONDON

FÄRÖARNA

11.30 VING

11.30 TAGALONG

ALMERIA PÅ SPANSKA FASTLANDET

MUSIKENS USA

12.00 APOLLO

12.00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES

KRETA OCH KROATIEN

KRYSSNINGAR I MEDELHAVET OCH KARIBIEN

12.30 GRÖNLANDSRESOR

12.30 TEMA RESOR

ISLANDS PÄRLOR

AKTIV SEMESTER MED CYKEL OCH VANDRINGAR

13.00 TAGALONG

13.00 VING

SYDAMERIKA

ALMERIA PÅ SPANSKA FASTLANDET

13.30 ROYAL CARIBBEAN CRUISES

13.30 LONDONFIXARNA

KRYSSNINGAR I MEDELHAVET OCH KARIBIEN
MED RESERVATION FÖR EV. ÄNDRINGAR

LONDON
MED RESERVATION FÖR EV. ÄNDRINGAR
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Bildkälla: Destination Gotland

Destination Gotland får
ännu en hamn på fastlandet
Destination Gotland jobbar för en ö som man ska kunna verka och bo på året runt och
trafikerar årligen ca 1,6 miljoner människor till och från fastlandet.
– Under tiden juni-–augusti reser hälften av dessa med oss, cirka 800 000 passagerare, säger
Daniel Bengtsson försäljningsansvarig på Destination Gotland.
En stor nyhet under sommaren är att Destination G
otland kommer att trafikera
Västervik-Visby-Västervik.
– Vi tycker det ska bli fantastiskt
roligt. Här kommer nu alla i närområdet ”Målsättning 2017 för Destination
i Västervik kunna tura med oss dagligen,
Gotland är att transportera minst
vilket innebär att man kan åka till Visby
1 769 000 passagerare”
på morgonen och resa hem till Västervik
Daniel Bengtsson, Destination Gotland
på kvällen samma dag. Vill man stanna
kvar ett par extra dagar så går det givetvis
också bra med fina paketlösningar som man kan boka hos oss, säger Daniel Bengtsson.
– Vi kommer även att paketera till gotlänningarna så att de kan åka till Västervik och dess
närområde och semestra.
Målsättning 2017 för Destination Gotland är att transportera minst 1 769 000 passagerare till
ön, en målsättning som blir möjlig nu med Västervik som ny hamn.

Daniel Bengtsson försäljningsansvarig på Destination Gotland.
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2017

Succén från i fjol är tillbaka!

Hem och trädgårdsmässa
Den 8-9 april fylls Wisby Strand
återigen med föreläsare, utställare
och publik. Årets mässprogram
bjuder på flera inspiratörer inom
trädgård och inredning.
En av nyheterna är Barnens hörna,
där Maria Westerberg leder workshops i kreativt återbruk.

P

eter Englander är trädgårdsdesignern
som tog Medelhavet till Skåne. Han har
byggt upp Apotekarns Trädgård på Österlen, arbetat som programledare i tv och skrivit flera trädgårdsböcker.
Peter visar bilder och berättar varför skuggan
under ett blåregn, doften av madonnaliljor och
porlet av en fontän är livsnödvändigheter för oss
svenskar. Han beskriver hur du odlar söderns
växter, hur du skapar en vindruvspergola, en
solterrass, ett orangeri och hur du bygger upphöjda odlingsbäddar. Ta del av Peters tips och
förverkliga drömmen om en egen medelhavsträdgård.
Han är aktuell med sin nya bok ”Om konsten
att odla det omöjliga” och kommer till Gotlands
Hem & Trädgårdsmässa på söndagen, direkt
efter sin medverkan på Nordiska Trädgårdar i
Stockholm.

Inspirerar om odling
Bella Linde är frilansjournalist och författare
med specialintresse för odling och självhushållning – och därmed en hållbar livsstil. Hon var en
av programledarna i SVT:s ”Sommartorpet”. Senast gav Bella ut boken ”Rätt ur jorden – handbok i självhushållning” samt ”Lilla grönsakslandet – odla skörda äta”, en odlingsbok för barn.
Bella finns på plats på lördagen och föreläser om
bland annat husbehovsodling.

Peter Englander, trädgårdsdesigner som tar medelhavet till Gotland.

Skapar nytt av gammalt
Maria Westerberg är designer, programledare
och konstnär som ger kreativiteten och barnasinnet fritt spelrum. Hon arbetar inom ett brett
spektrum av uppdrag där den röda tråden är remake och att ge gamla saker ett nytt liv. Maria
har ett eget remakebarnprogram, där hon har
skapat ideérna och kostym. På mässan kan du
träffa Maria Westerberg i Barnens hörna både
lördag och söndag, där hon håller sin kreativa
workshop för barn. Barnen får själva ta med sig
överblivna leksaker, ramar, pärlor och andra
prylar och skapa fritt. Med hjälp av Maria förvandlas det gamla till nya och fantasifulla kreationer.

Inredning och pyssel
På mässan möter vi också Ellinor Simander och
Sofie Nordenberger. Ellinor driver instagramkontot
@simanderinterior och
bjuder på drop-in-pyssel.
Sofie öppnar upp en
pop-up shop för sin inredningsbutik Oh Living
exklusivt på mässan.
Vi ses på Gotland Hem
& Trädgård!
Bella Linde inspirerar, modererar och föreläser på årets mässa.
Foto: Lena Granefelt

Maria Westerberg är en kreativ designer, programledare och konstnär som du träffar i Barnens
hörna på Gotland Hem & Trädgård. Foto: Stefan Jellheden.
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TRÄDGÅRD • INREDNING
stor hem & trädgårds-

MÄSSA
på WIsBY strand

8-9 APrIL

p r o G r a m:

Välkomna till vårens
mässa med massor av
tips, trender & idéer!

Alla programpunkter ingår i biljettpriset och ingen föranmälan krävs.

LÖrdAg 8 APrIL

11.00 - 12.00
12.00 - 14.00
13.30 - 14.15
13.30 - 15.30
14.00 - 15.00
15.00 – 16.00
16.00

sÖNdAg 9 APrIL

11.30 - 12.00
12.00 - 14.00
12.00 - 13.00
13.00 - 15.00
13.30 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 – 16.00
16.00

Mässan öppnar
maria Westerberg
remake workshop, Barnens hörna
peter Englander:
om konsten att odla det omöjliga
solrostävling och plantering
i Barnens Hörna
pyssel drop-in med Ellinor Simander
maria Westerberg
remake workshop, Barnens hörna
peter Englander: livet i solen.
skapa din egen medelhavsträdgård
pyssel drop-in med Ellinor Simander
guidad tur till Botaniska trädgården med
Trädgårdsamatörerna Gotlandskretsen
Mässan stänger

Två mässoR
– eTT pRis!

förELäSninG
0
Lör kL. 13.3

rEmakE - WorkSH
Lör & Sön

Resemässans bild

11.00
11.00 - 12.00

Läs mer
ans
om mäss på
rer
inspiratö me
h
d
gotlan
rd.se
a
ochtradg

Träffa LoLLo & BerNIe
från Ving och BAmse
från TUi (lör 8/4)

Både Resemässan och Gotland
Hem & Trädgård ingår i
entrépriset

Foto: Lena Granefelt

10.00 - 12.00

Mässan öppnar
Bella Linde hälsar alla välkomna
på stora scenen
maria Westerberg
remake workshop, Barnens hörna
pyssel drop-in med Ellinor Simander
solrostävling och plantering
i Barnens Hörna
Bella Linde: rätt ur jorden – så blir du
självförsörjande på grönsaker
maria Westerberg
remake workshop, Barnens hörna
drop-in pyssel med Ellinor Simander
guidad tur till Botaniska trädgården med
Trädgårdsamatörerna Gotlandskretsen
Mässan stänger

op

Skapa nyTT
aV GammaLT!
ta med överblivna leksaker,
ramar, pärlor och andra prylar
och skapa nya och fantasifulla
kreationer med
hjälp av Maria
Westerberg.

förköp din biljett här:

biljettkiosken.se/gotlandsmedia

förELäSninG
Sön 11.30 & 13.30

Foto: Johan Lygrell

10.00
10.15

LördaG 10-16
SöndaG 11-16

pySSEL drop-in

Lör & Sö

n

Barnens

solrostävling

KL 12-14 LÖOR OCH SON

Deltavling 1 - mäatning av solrosplantor

VEMS PLANTA AR HÖOGST?

Ta med din planta för mätning.

HuVudsponsorer:

FÖrKÖP: 1 dag 80:-, 2 dagar 110:eNtrÉ På PLAts: 1 dag 90:-, 2 dagar 120:-

InspIratIon. odlIngsgl ädje. KunsKap. desIgn. InrednIng. trädgård. trender.

www.facebook.com/Gotland-Hem-Trädgård

gotlandhemochtradgard.se

Ett arrangemang av
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