HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

resemassan.se

LOUIS DE GEER NORRKÖPING 27JAN 2018 KL.10.00-15.30

LYSSNA PÅ FÖREDRAG

MÄSSA
NU PÅ
LÖRDAG

TURKIET • USA • ITALIEN • BALKAN • AFRIKA
SYDAMERIKA • RUNDRESOR • SAFARI
KRYSSNINGAR • CHARTER • BUSSRESOR
SAMT MYCKET MER*
*Med reservation för ev. ändringar.
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Lollo & Bernie från Ving
kommer på besök!

TIPS OCH RÅD FRÅN VÅRA ERFARNA UTSTÄLLARE
ENTRÈ: VUXNA 20 KR, BARN UNDER 12 ÅR GÅR IN GRATIS.
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Golfa på Gotland
Golfa
på
Gotland
Golfa på Gotland
2 greenfee, 2 hotellnätter och båtresa med bil.

2 greenfee, 2 hotellnätter och båtresa med bil.
2 greenfee, 2 hotellnätter och båtresa med bil.

Hål 9, Visby GK.
Hål 9, Visby GK.
Golfa på Gotland tillsammans med vännerna och få en fantastisk
Hål 9, Visby GK.
golfupplevelse. Njut av golfspel i naturskön miljö på Visby Golfklubb,
Golfa på Gotland tillsammans med vännerna och få en fantastisk
en av Sveriges vackraste golfbanor och bo bekvämt på Scandic i
Golfa
på Gotland
tillsammans
vännerna
och
en fantastisk
golfupplevelse.
Njut
av golfspelmed
i naturskön
miljö
på få
Visby
Golfklubb,
Visby hamn. Efter en heldag på golfbanan, koppla av i den varma
golfupplevelse.
av golfspel
i naturskön
miljö
på Visby
en av SverigesNjut
vackraste
golfbanor
och bo
bekvämt
påGolfklubb,
Scandic i
bubbelpoolen innan kvällen avrundas på en av Visbys restauranger.
en
av Sveriges
vackraste
golfbanor
och bo bekvämt
Scandic
i
Visby
hamn. Efter
en heldag
på golfbanan,
koppla avpåi den
varma

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

golf17@destinationgotland.se
bubbelpoolen innan kvällen avrundas på en av Visbys restauranger.
BOKA GOLFPAKET, MAILA TILL:

IBOKA
Golfpaketet
ingår:
GOLFPAKET,
MAILA TILL:
golf17@destinationgotland.se
2 dagars greenfee på Visby GK. Boende på Scandic Visby
golf17@destinationgotland.se
2 Inätter
med del
i dubbelrum inkl.frukostbuffé. Fri tillgång
Golfpaketet
ingår:
till2 bubbelpool,
bastu och relax under hela vistelsen.
dagars greenfee
I Golfpaketet
ingår: på Visby GK. Boende på Scandic Visby
Båtresa
bilplats. inkl.frukostbuffé. Fri tillgång
nättertur/retur
med
delmed
i dubbelrum
22dagars
greenfee
på Visby GK.
Boende på Scandic Visby
till
bubbelpool,
bastu
och
relax
under
hela vistelsen.
2 nätter med del i dubbelrum inkl.frukostbuffé.
Fri tillgång
Båtresa
tur/retur
med
bilplats.
till bubbelpool, bastu och relax under hela vistelsen.
Båtresa tur/retur med bilplats.

GOLFPAKET:
Måndag-torsdag
GOLFPAKET:

GOLFPAKET:

2490 kr
Måndag-torsdag
Måndag-torsdag
Fredag-söndag
2490 kr
2490 kr

3290 kr
Fredag-söndag
Frånpris
per person.
Fredag-söndag
3290
kr
Gäller ej v.26-32.
Frånpris per person.
Gäller per
ej v.26-32.
Frånpris
person.

3290 kr

Gäller ej v.26-32.
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Omkring 3000 personer besökte Resemässan i Norrköping 2017.

Mässan för alla ressugna östgötar
Lördagen den 27 januari 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.
Svenskarnas starka reslust håller i sig och även om många
fortfarande väljer solresor, så är upplevelseresor, sport
resor och andra specialresor av olika slag på uppgång.
Att resa är populärt bland östgötarna och under de elva
år som Resemässan har arrangerats har intresset aldrig
sinat. Det är inte konstigt att alla stora researrangörer
finns etablerade i vår region och att vi dessutom har tre

”I många montrar finns också
möjlighet att vara med i tävlingar och
vinna resor, presentkort med mera.”
flygplatser inom en radie av 10 mil samt en mångfald av
bussbolag.
Bland utställarna på mässan hittar du reseexperter
från hela branschen. 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 favoriter samt ett
och annat udda resemål.
– Jag hoppas Resemässan ska vara inspirerande och
ge besökarna många goda råd och tips inför resan, säger
mässarrangören Bert Ferin.

Barnfavoriter besöker mässan
Under dagen kommer Lollo och Bernie från Ving till
mässan för att hälsa på alla barn.
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. Dessutom
kommer Resemässan till Visby den 7 april.

RESEMÄSSAN I KORTHET
Resemässan arrangeras i år för
elfte året i Norrköping
Besökare i Norrköping 2017:
ca 3000.
Utställare: ca 50st
Entré: 20 kr för vuxna,
gratis för barn under 12 år.
Plats:
Louis De Geer, Norrköping (27 jan 2018)
Konsert & Kongress, Linköping (28 jan 2018),
Visby Strand, Visby (7 april 2018)
Arrangör: Bert Ferin Konsult AB

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

S.4 - RESEMÄSSAN 2018

Sommar 2018

Sommar 2018

Destination/Avgångsdatum

Destination/Avgångsdatum

Cypern

Rijeka/Kroatien

Kreta

Visby

21/5 - 15/10

28/5, 25/9

19/5 - 6/10

Kos

25/5 - 28/9

28/6 - 12/8

NY

Vinter 2017/2018

NY

Kalymnos
25/5 - 5/10

Gran Canaria
19/10-17 - 5/4-18

Rhodos

Gran Canaria

19/5 - 6/10

13/10-17 - 6/4-18

Split/Kroatien

Gran Canaria

18/5 - 21/9

Burgas/Bulgarien
23/8 - 6/9

Mallorca

5/9 - 19/9

Lördag

22/10-17 - 1/4 -18

Söndag

NY

NY
Till eller via München

Split/Kroatien
19/5 - 4/8

NRK - München

2ggr/dag Mån-fre, lör

Rhodos

12/8 - 23/9

München - NRK

2ggr/dag Mån-fre, sön

Mallorca

Obs! Morgon ut, kväll hem NY

24/4 - 12/6

Fr.om. 30/10 2017

Mallorca
10/8 - 21/9

Turkiet

Fredag

2018: 1/1, 31/1, 16/2, 13/3

Montenegro

18/6 - 6/8

NY

Torsdag

14/10-17 - 7/4-18

Kap Verde

20/5 - 7/10

Turkiet

NY

Bra förbindelser via München till

NY

25/6 - 10/9, 28/10

NY

Aten, Barcelona, Berlin, Bryssel, Budapest,
Frankfurt, Hamburg, Köln, Ljubljana,
London, Lyon, Madrid, Marseille, Milano,
New York, Paris, Prag, Rom, Stuttgart,
Warszawa, Wien, Zürich - och många ﬂer.

Turkiet

7/5 - 18/6, 17/9 - 29/10

Boka via
norrkopingairport.se

FLYG FRÅN
NORRKÖPING
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Ett gäng resenärer lämnar regn och rusk i Norrköping för att bege sig till varmare breddgrader.

Charter och reguljärt från Norrköping
Norrköping Airport fortsätter att utvecklas med fler
avgångar och resmål för charterresenärer men ock
så för de som väljer att resa med reguljärflyg. Från
Norrköping når du hela världen.
En stor fördel med att välja Norrköping för flyg ut i världen
är att du som bor i närområdet gör en betydande tidsvinst.
Från Norrköping tar du dig på betydligt kortare tid till din
destination än om du väljer att åka till någon av de större
flygplatserna. Du slipper en lång resa och parkeringsbe
svär. Även incheckningen går snabbare på en minde flyg
plats som Norrköping Airport.

Två avgångar till München
Sedan en tid tillbaka har nu Norrköping Airport av
gångar till München både på morgonen och eftermidda
gen, det innebär att de som åker med bmi regional till
Franz Josef Strauss internationella flygplats utan längre
väntetid kan byta och nå ett 50-tal nya destinationer efter
varje ankomst. Totalt kan man nå 230 destinationer via
München.
Från München kan du sedan resa på samma biljett
med Lufthansa, som är det första flygbolag utanför Asien
som tilldelats en femstjärnig utmärkelse av brittiska luft
fartsspecialisten Skytrax. De är därmed en av endast tio
som fått detta eftertraktade betyg.
Att bmi satsar på Norrköping kommer på sikt också
innebära att man kommer att rekrytera personal för att
jobba för bmi i Norrköping. Målsättningen är att få personal

”Att bmi satsar på Norrköping
kommer på sikt också innebära att
man kommer att rekrytera personal
för att jobba för bmi i Norrköping.
Målsättningen är att få personal
som bor här.”
/Bertil Skärblom, marknadschef vid Norrköping Airport
som bor här. Under 2018 valde över 100 000 resenärer
att flyga från Norrköping. I år räknar flygplatsen med en
ökning på förhoppningsvis 10 – 15 procent.
– Givetvis vill vi utöka all trafik och det har vi lyckats
väldigt bra med och att vi fick Kap Verdes som desti
nation i höstas var väldigt roligt, säger Bertil Skärblom,
marknadschef på Norrköping Airport.
– Första resan var fullbokad och gick med en Boeing
767 – ett stort plan som tar 328 passagerare, och resorna
dit fortsätter.
Resorna till Kanarieöarna med Tui och Ving fortsätter
med ett nyare, större och fräschare flygplan, en Boeing
738. Därmed utökas antalet platser med 41 per avgång.
– De plan som nu ska användas är endast ett till två
år gamla och vi kommer att ha minst 5 000 stolar till att
erbjuda, säger Bertil Skärblom.
Det stora tappet på resenärer till Turkiet håller på att tas
igen, vilket gläder Bertil Skärblom mycket.

Nu tror man på Turkiet igen och vi har fått tillbaka
Detur, som kommer att köra från maj till oktober Även
Turkietresor kommer att flyga från Norrköping till Turkiet
under en längre period och Ving kommer också tillbaks
på Turkiet.

Flera nya resmål
Helt nya resmål i år kommer att bli Kos, Kalymnos,
Bulgarien och Monte Negro.
– Monte Negro ser jag personligen som ett spännande
resmål. Det är fantastiskt fint där med superklart vatten,
men även Bulgarien är roligt. Det har hänt mycket positivt
där och Bulgarien är dessutom mycket prisvärt, säger
Bertil Skärblom.
Givetvis kommer resorna till Cypern, Kroatien, Kreta,
Rhodos och Mallorca att finnas med som resmål även
under 2018, liksom sommarflyget till Gotland. Flyget till
Gotland kommer att gå torsdagar och söndagar och med
högsta sannolikhet blir det även i år extraflyg även till
Almedalsveckan.
Norrköpings Airport har också ett samarbete med
bolaget Go to Nordics som bland annat har ett skidpaket
ner till alperna och även City Breaks till München.
Då får man ett paket med flygresa, hotell och transfer
och res med bmi till München, som ligger cirka en timme
från närmast skidort. Flyget går dagligen, berättar Bertil
Skärblom.
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Ombyggd terminal på
Stockholm Skavsta
På Sveriges största privatägda flygplats Stockholm
Skavsta händer det alltid något nytt och spännan
de. Under 2017 har det byggts om i terminalen
och flera nya destinationer har tillkommit.
– Under 2017 färdigställdes ny- och ombyggnaden i flyg
platsterminalen. Ett trevligt italieninspirerat kafé, Puro
Gusto, möter resenärerna i de publika utrymmena. Här
serveras lite lättare luncher och gott kaffe, säger Lena
Josefsson, marknadsassistent på Stockholm Skavsta
flygplats och berättar vidare:
– En glasvägg har flyttats så att vi har fått större ut
rymme innanför säkerhetskontrollen, där vi nu har en ny
restaurang och bar som heter Nordic Bar & Kitchen. Det
har verkligen blivit jättefint och fräscht med en helt ny
miljö och ny meny. Dessutom finns det laddningsplatser
för mobiler och annat vid alla bord. Både kaféet och
baren drivs liksom tidigare av HMS Host.
– Förra året valde drygt 2,1 miljoner passagerare
att flyga från Stockholm Skavsta flygplats. De destina
tioner som tillkom under året är Podgorica, som ligger
i Montenegro vid Adriatiska havet. Den linjen har varit
igång sedan i maj månad då även den nya linjen till
Neapel öppnade. De resmålen har blivit väldigt p
 opulära.
Under hösten öppnade Ryanair också åter linjen till Mem
mingen i södra Tyskland, 10 mil väster om München,
samt en linje till Serbiens tredje största stad Nis, berättar
Lena Josefsson.

Från Stockholm Skavsta kan du flyga till vackra Montenegro.

Även Wizz Air öppnade en ny linje till Cluj-Napoca i
Rumänien. Cluj ligger i Transsylvanien, som är ett natur
skönt område med berg och mycket grönska som passar
perfekt att vandra i.

Fler än 40 destinationer att välja mellan
Tillsammans erbjuder de båda flygbolagen Ryanair och
Wizz Air fler än 40 olika destinationer från Stockholm
Skavsta, varav båda bolagen flyger till Gdansk och

Warszawa. Wizz Air är kanske lite mindre känt än R
 yanair,
men bolaget har idag hela 13 destinationer i sitt program
från Stockholm Skavsta. Nämnas kan då exempelvis
Vilnius i Litauen, Tuzla i Bosnien Hercegovina, Bukarest
i Rumänien, Lublin och Wroclaw i Polen bland andra.
Nytt är att Wizz Air har börjat flyga med nya Airbus321
till vissa destinationer, främst till Budapest och Gdansk.
Det är ett lite större flygplan som tar 230 personer i ställer
för 180 som deras ordinarie Airbus320 tar.

RYANAIR
WIZZ AIR

Ryanair har ökat antalet destinationer och flyger nu
till 30 olika resmål, där de mer populära resorna går till
London, Barcelona, Bremen, Bryssel, Milano och Rom.
Flera dagar i veckan kan man också flyga med Ryanair till
Alicante, Malaga och Malta året om. Sommartid finns även
flera avgångar i veckan till medelhavsområdet, exempelvis
till Rhodos, Kroatien, Cypern och Mallorca.
På vinter går som vanligt resor till Teneriffa och Gran
Canaria en gång i veckan.
En annan nyhet för flygplatsen är den nya webb
platsen, Skavsta.se. Den gör det mycket lättare att hitta
all information som man behöver inför, under och efter
resan. Här kan man dels boka parkering till kampanj
priser, men också boka flyg via Skyscanner.
– Vill du veta mer om Stockholm Skavsta flygplats och
resorna härifrån är du välkommen att besöka vår monter
på Resemässan, hälsar Lena Josefsson.

Direktflyg till fler än

STOCKHOLM

40 destinationer

SKAVSTA

VILNIUS

GDANSK
POZNAN

WARSAW
WROCLAW
KATOWICELUBLIN

BREMEN

LONDON

(STANSTED)

BRUSSELS

(CHARLEROI)

DÜSSELDORF

CRACOW

(WEEZE)

Bremen

PARIS

(BEAUVAIS)

SRUHE

N BADEN)

MILANO

(BERGAMO)

RIJEKA

VENEDIG
BEZIERS

(TREVISO)

PISA

CLUJNAPOCA

BUDAPEST

MEMMINGEN

ZADAR
ROME

(CIAMPINO)

BARCELONA
NEAPEL

BUKAREST

BELGRAD
TUZLA

^

NIS

RHODES

Tävla i Stockholm Skavsta
Flygplats & Bremens montrar
och vinn fina priser bl a flygbiljetter med Ryanair
& hotellnätter i Bremen!

CYPRUS

Vi ses!

SOFIA
PODGORICA

SKOPJE
THESSALONIKI

ALICANTE

FARO
MALAGA
TENERIFE LAS PALMAS

MALLORCA
(PALMA)

MALTA

Kom och träffa oss på
Resemässan i Norrköping!

(PAPHOS)

www.skavsta.se
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Skye i Skottland bjuder på magiskt vackra landskap.

Upplev resan till fots eller på cykel med TEMA-resor
Efterfrågan på temaresor har ökat. Allt fler vill
röra på sig under sin semester och att göra det i
grupp är något alldeles extra.

mat, dryck och möten med människor, säger, TEMAs
marknadschef, David Karlsson.

Resor för både kropp och själ
TEMA kan nu erbjuda drygt 30 vandringsresor och ett
15-tal cykelresor och några kombinerade cykel- och
vandringsresor i väldigt trevliga miljöer.
– Våra cykelresor är inga flås- och tävlingsarrangemang
för atleter. Det är genomtänkta rundresor per cykel. Som
i alla våra resor står platsens magi i centrum. Du njuter
av landskapet, charmiga byar, vackra kulturbyggnader,

De allra största destination är Italien, följt av Irland, Skott
land och Spanien. Även Kroatien kommer starkt, men
också lite udda destinationer som Tjeckien och Slova
kien. De kombinationsresor som finns, är resor till Mal
lorca för alla sinnen och till England, där man både cyk
lar och vandrar.
Att trampa nya stigar ger dig en resa utöver det vanliga,

Vi hjälper dig
hela vägen
Vandring i fyra länder, 7 dagar från 13 590:-

Vandring i skotska högländerna, 8 dagar från 16 350:-

det förstod TEMA tidigt. Det är skönt för kropp och själ att
vandra, närheten till naturen och kulturen blir påtaglig.
– Med våra reseledare möter du platser och människor
som ger minnen för livet. Och packningen tar någon
annan, säger David Karlsson.
Välj till exempel att gå genom olivlundar i Frankrike,
i det antika Grekland eller vandra genom Toscanas
vingårdar. Och när tid är inne stannar du. Sitter ner,
tar av dig skorna och njuter av en picknic där traktens
delikatesser tävlar om din uppmärksamhet.

Välkommen
till Tickets
monter!
TEMAs 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 vår butik
som håller öppet mellan
kl. 10–15:30 den 27/1.
Välkommen till Ticket Norrköping
Drottninggatan 46, tel: 011-18 03 05,
e-post: norrkoping@ticket.se

Vinvandring i Piemonte, 8 dagar från 15 490:-
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Björn och Tanja hälsar alla välkomna till Puerto de la Duquesa.

Köp eller hyr bostad i Spanien med hjälp av Enova Estates
Visst är det vackert i Sverige när snön ligger vit
på taken, men hur ofta gör den det i i södra de
larna av Sverige? Många längtar säkert söderut,
till solen, värmen och nya upplevelser.
Mäklarföretaget Enova Estates i västra Costa del sol,
som bildades av Norrköpingssonen Björn Ingbrant och
hans hustru Tanja år 2011, har satsat på trygghet och
omtanke för de som vill köpa eller hyra en bostad i de
sydvästra delarna av Spanien.
– Min idé var från början att göra lite mer än att bara
göra som alla andra – sälja och överlämna nycklarna.
Vi erbjöd från början att ta hand om nyckeln, för den
som så önskar. Skulle det sedan vara något så var
det bara att mejla oss så ordnar vi det. Det kan vara
leverans av möbler, hantverkare kan komma eller så är
det släktingar/vänner som vill ha nyckeln. Det här har
visat sig vara framgångsrikt, säger Björn Ingbrant, som

menar att man kan känna sig trygg även om man inte är
i Spanien för tillfället.
– Att bry sig om de som kommer hit ned är viktigare
än själva säljandet, säger Björn och menar att det skapar
en bra goodwill, när folk upplever att de tas väl om hand
och berättar det för släkt och vänner.

Gemenskap och nya kontakter
Någon större risk att som nyinflyttad känna sig ensam
är det knappast. Enova Estates försöker alltid arrangera
något för alla.
– När det är många här brukar vi alltid dra ihop
till middagar och annat. På sommaren har vi strand
fest med olika aktiviteter. Här är det lätt att lära känna
varandra. Golfare kontaktar varandra, barnfamiljer träf
fas och kontakter knyts hela tiden. Allt ligger nära här,
med gångavstånd till det mesta
– Den här sidan av Spanien är inte lika mycket

turistisk som andra delar av Spanien. Här i Manilva, där
jag bor, finns fortfarande det genuina Spanien. Här har
vi inom ett par mils avstånd bland annat tusen år gamla
vita bergsbyar, som finns på Unescos världsarvlista. Här
finns också många romerska lämningar, berättar Björn
Ingbrant.
För den golfintresserade är det här den perfekta delen
av Spanien. Björn berättar att på hela solkusten finns
inte mindre än 68 golfbanor. Det är Europas golfcenter.
Här finns Valderrama, 10 minuter västerut från
Manilva. En bana som arrangerar PGA-tävlingar och

på andra sidan finns Finca Cortesin, som arrangerar
Volvo-tävlingar.
Den som väljer att skaffa sig en bostad i Spanien, får
ett skönt klimat med sol, värme och mycket upplevelser,
men även lägre skatt och lägre levnadsomkostnader
samt tillgång till offentlig sjukvård.
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2018 års katalog är fylld med
spännande nyheter och klassiker
Pröva gärna våra de Luxe-resor, ett nytt
koncept för 2018. Vi har också många
resor med flyg från Linköping bl.a.
storstäderna Rom och Wien.
Se hela katalogen på www.ringarums.se
eller kontakta oss så skickar vi den.

ETT AXPLOCK AV VÅRA RESOR UNDER 2018
DATUM

RESLÄNGD DESTINATION

13/5, 23/9, 21/10 5 dgr

Rom – den eviga staden, flyg från Linköping

13/5, 25/8

8 dgr

Wien – mina drömmars stad med buss

6/6

5 dgr

Wien, flyg från Linköping

7/7

9 dgr

Österrike de Luxe – storstad och alper. En ”Ringarumsklassiker för livsnjutare”. Buss.

24/8

16 dgr

Barcelona–Mallorca – favoriter i kombination. Buss.

3/8

3 dgr

Operaresa till ”Barberaren i Sevilla” på historiska Arena di Verona. Flyg.

12/9

5 dgr

Citronernas Menton och drömmen om det ljuva livet på Franska Rivieran. Flyg.

13/5, 30/9

8 dgr

Polen de Luxe – en rundresa i landet som försvann. Buss.

15/6, 6/7, 17/8

3 dgr

Norges 4 höjdpunkter – Trollstigen och Geirangerfjorden m.m. Buss.

29/5, 20/8*, 7/10

7 dgr

St.Petersburg – Rysslands sagolika ”fönster mot väst”, (* 20/8 - De Luxeresa)

18/5, 13/10*

8 dgr

Sicilien med vulkanen Etna (*med flyg från Linköping)

14/11

15 dgr

Sri Lanka, flyg från Linköping

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.

RINGARUMS

Kyrkängsvägen 1, 610 41 Ringarum
Vxl: 0121 303 00 | Fax: 0121 306 59 | E-post: info@ringarums.se
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1
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Upptäck världen tillsammans med Ringarums Resor.

Ringarums Resor - att resa är att leva!
Ringarums har anor ända tillbaka till 1940-talet,
men det var först 1967 som den första utlandsre
san med buss gick av stapeln, då gick turen till
Holland. Företaget växte under Sune Anderssons
ledning och kom att bli Valdemarsviks största ar
betsgivare.
2016 såldes hela koncernen till Stångåbuss och den
delen som innefattar tre turistbussar samt reseproduk
tionen är idag ett eget bolag som ägs av Åsa och Conny
Fjordmark samt Stångå Buss, representerat av Hasse
Bäck, som äger en tredjedel i bolaget.
Sedan 1997 samarbetar Ringarums med Viking Buss
i Linköping, ett samarbete som varit mycket givande och
kommer fortsätta.
– Idag arrangerar Ringarums såväl buss- som flygre
sor. Är ni en förening, kompisgäng eller ett företag som
ska iväg på en eller flerdagarsresa så skräddarsyr Ringa
rums den efter just era önskemål. ”Oavsett transportsätt

och destination”, säger Åsa med ett leende.
Utbudet av resor har vuxit med åren och i årets katalog
finns flera spännande nyheter, bland annat en riktig spe
cialare med buss genom Europa till Kataloniens huvud
stad Barcelona och vidare över med båt och egen buss
till Mallorca. Italien är och har alltid varit ett favoritland så
även i år! Ringarums har inte mindre än 7 olika resor till
La Bella Italia. Intentionen är att erbjuda intressanta och
spännande resor med duktiga reseledare, bra hotell men
också välplanerade.

De Luxe-resor
I årets katalog på några resor, bland annat Polen och Igls
står det De Luxe. Vad innebär det? Förr stod det DL eller
GL på Volvos bilar vilket betydde att dom var lite lyxigare
i sitt utförande men vad är lyx? För många idag är det
tid! Så idén med De Luxe-resor betyder inte att det nöd
vändigtvis är 5* hotell och dyraste restaurangerna utan
att man tar sig lite mera tid, inte kör så många mil under

resdagarna utan hinner göra intressanta besök utmed
vägen, komma fram lite tidigare till dagens destination,
stanna lite längre på resmålet, bo och äta bra, gärna cen
tralt om det är i en stad.

Nordnorge och Hurtigruten
För den som vill uppleva vårt vackra Norden finns mycket
att välja på som exempelvis en kryssning med Hurtigru
ten till Lofoten eller ett besök på Nordkap för att beskåda
midnattssolen. Vill man åka till lite mer exotiska platser
så erbjuds resor till bl.a. Sri Lanka och Kina.
– Vi finns på plats på Resemässan och kan berätta
om vårt stora utbud av såväl teater-, mäss och konser
tresor som längre resor både inom och utom Sveriges
gränser” säger Åsa Fjordmark och hälsar alla välkomna
till Ringarums monter på Resemässan!
– Att resa är att leva, säger Åsa Fjordmark och citerar
den danske sagoberättaren HC Andersen.

Daniel Bengtsson hälsar alla välkomna till vackra Gotland

Gotland – ett populärt resmål
Destination Gotlands målsättning var att under
2017 transportera 1 769 000 passagerare till och
från fastlandet. Det uppnåddes nästan. Det blev en
ökning med drygt 100 000 personer, jämfört med
året innan.
Satsningen på en ny hamn i Västervik blev en succé,
vilket innebär att sträckan Västervik-Visb-Västervik

kommer att trafikeras även kommande sommar.
– Det är fantastiskt roligt så givetvis fortsätter vi. Det

har visat sig att många gärna turar med oss dagligen.
Turerna går som tidigare och det innebär att man kan
åka till Gotland på morgonen och resa hem till Västervik
på kvällen samma dag. Vill man, kan man givetvis stanna
kvar ett par dagar och njuta av vår fantastiska ö. Vi har
också fina paketlösningar som man kan boka hos oss,
säger Daniel Bengtsson, försäljningsansvarig på Destina
tion Gotland.
– Givetvis kommer vi också att även i år paketera till
gotlänningarna så att de kan åka till Västervik och dess

närområden och semestra.
På Resemässan kommer Destination Gotland i år ha
ett bingospel med utlottning av resor.
– Ett besök i vår monter kan alltså bli både spännande
och givande med många fina erbjudanden, säger Daniel
Bengtsson.
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FÖREDRAG
HEMERYCKSALEN

MÄSSRABATTER,
RESTIPS, TÄVLINGAR
OCH MYCKET MER...

10.30

Turkietresor
Turkiet populärare än någonsin

11.00

Tour Africa
Kenya - Safarins vagga!

11.30

Iventus travel
Resor till Balkan

12.00

MSC Cruises
Kryssningar i Medelhavet, Karibien med mera

12.30

Ving
Vilket boende passar mig?

13.00

TEMA
Vandringsresor med TEMA

13.30

Fouredo
Gourmetresa till Parma

MED RESERVATION FÖR EV. ÄNDRINGAR

TROZELLIRUMMET

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

10.30

TagAlong
Musikens USA

11.00

Globetrotter
En kryssning för alla

11.30

BIG travel
BIG Travel goes BIG five

12.00

Swanson’s Travel
2018 – Amerikaåret

12.30

Jambo Tours
Safari i Afrika

13.00

Scandorama & Ölvemarks Holiday
Våra resor 2018

13.30

Birka Cruises
Sommarens långkryssningar

14.00

TagAlong
Sydamerikas höjdpunkter

MED RESERVATION FÖR EV. ÄNDRINGAR
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VÄRLDENS MÖJLIGHETER
från Linköping City Airport reser du smidigt och bekvämt

3 avgångar 6 dagar i veckan
med KLM. Lunchturer både
lördag och söndag.

En miljon passagerare har
redan rest med KLM till/från
Linköping, gör det du också.

Östergötlands ledande
reguljära flygplats med personlig
service i toppklass!

www.linkopingcityairport.se
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KLMs kabinpersonal hälsar alla varmt välkomna ombord.

Fantastiska förbindelser ut i världen och 1 miljon passagerare

KLM firar 10 år på Linköping City Airport
I år är det 10 år sedan KLM började flyga från
Linköping till Amsterdam. Vad har detta betytt för
regionen och KLM? Vi valde att ställa fyra frågor
till Gérald Amoudruz, Sales Manager på Air France
KLM Sverige.
Vad har hänt på dessa 10 år?
Att börja flyga till Linköping var ett mycket bra beslut.
Vi är så stolta över alla kunder i Linköping och närlig
gande städer och kommuner som väljer att flyga med
oss. Vi räknar med att välkomna vår miljonte passagerare
under februari månad. Sedan starten sommaren 2008
har vi stadigt kunna öka kapaciteten under somrarna.
I år är första gången vi ökar kapaciteten på vintern och
det gör vi med 27 procent att jämföra med en ökning på
14 procent i Göteborg. Det är ett tydligt tecken på att det
finns en stark efterfrågan året runt.

Vart flyger alla dessa östgötar?
Det resmönster vi ser från Linköping påminner väldigt
mycket om hur det ser ut från Göteborg och Stockholm.
Vi säljer mest flygresor till Europa och vi ser att a ndelen
resor till Asien, USA och Sydamerika ökar konstant.
Ungefär 25 procent av alla passagerarna flyger till

Amsterdam som ofta kallas den perfekta weekendstaden.

Vad händer på KLM?
Vi jobbar hela tiden med att utveckla de produkter vi
erbjuder våra kunder. Dels öppnar vi nya destinationer
som Mauritius, Mumbai, Cagliari, Split och inte minst
Fortaleza i Brasilien som vi tror kommer bli ett mycket
populärt resmål för soltörstande skandinaver. Vi fortsätter
att utveckla digitala lösningar som gör att det blir lättare
för våra kunder att kontakta oss när de vill och via den
kanal de använder mest som till exempel 
Facebook,

Messenger och WhatsApp. Vi kommer under våren
2018 lansera en helt uppgraderad och ny version av vårt
lojalitetsprogram Flying Blue, som främst baserats på

kunders behov och feedback.

Vad är det viktigaste för flygbranschen just nu?
På KLM har vi ett starkt fokus på miljön. Det genomsyrar
allt vi gör. Vi sorterar och återvinner allt från flygplans
delar till uniformspersedlar. Vi serverar ungefär 40 miljo
ner måltider ombord på våra flyg och vi anser att det är
vår skyldighet att göra detta på bästa möjliga sätt. Vi letar
efter produkter och partners som delar denna tanke.
Vi kräver att alla våra leverantörer utesluter palmolja i
deras produkter. Fisken vi serverar ombord är MSC eller
ASC certifierad och allt kaffe är UTZ märkt. Nästa gång
du flyger med oss kan du se hur besättningen sorterar
kartongen som din smörgås legat i.

Några ord från Camilla Lejon, VD Linköping City Airport:
”Det är fantastiskt att se hur antalet resenärer ständigt ökar
med KLM och vi ser fram emot att fortsätta utveckla samarbetet
med flygbolaget. Till sommaren välkomnar vi återigen en annan
SkyTeam partner, nämligen Czech Airlines som flyger direkt till
Prag torsdagar och söndagar. En nyhet på flygplatsen är att vi
dubblar storleken på vår Business Lounge. Det är efterlängtat
av våra affärsresenärer.”
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Resemässan populär bland utställare och besökare

Mässerbjudanden från Resia
Kom och träffa oss på Resemässan vid monter 27

Grekland
Kroatien
Albanien
Mallorca

Nytt fartyg!
Dryckespaket
+ WIFI ingår

Solsäkra
semestern

Kryssning för
hela familjen

1.000:–
rabatt

Medelhavet
med MSC Seaview
7 nätter fr. 8.494:–

/bokning på utvalda sommarfavoriter
Gäller avresa 16/4–10/6 och 13/8–30/9 från Arlanda.
Gäller nybokning av charterresa. Ej endast flyg eller träningsevent.
Kan inte kombineras med andra erbjudanden. Boka senast 28/1.

Upplev Barcelona, Marseille, Genua, Neapel,
Messina och Valleta under samma resa.

LONDONPAKET
3 timmars guidad
busstur i London
+ entrébiljett till
London Eye och
Madame Tussauds

fr. 720:–

Bokas endast på mässan 27/1!

Prisexempel ovan gäller avresa 2/11.
Avresor finns jun–nov 2018. Begränsat antal platser.

011-19 70 10 resia.se/norrkoping
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Personligt och tryggt
att boka resa hos Ticket
Till Ticket är du alltid varmt välkommen. Här få 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 Diddi Norinder, säljchef på Ticket.
Ticket samarbetar med de flesta stora researrangörer och har därför
ett stort utbud att välja bland. På ett och samma ställe har du tillgång till
bland annat flyg, hotell, charter, weekendpaket, kryssningar, rundresor,
bussresor och mycket mer.
– Vi har tillsammans jobbat i många år och själva rest till många desti
nationer i världen, säger Diddi Norinder 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 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 2018 får Norrköping fler och nya charterdestinationer
till bland annat Kos, Turkiet och Montenegro.
– Vi på ticket är glada över både våra befintliga och nya destinationer
och tycker det är viktigt att erbjuda resor från de båda lokala städerna,
säger Diddi Norinder och hälsar dig välkommen in till Tickets butik.
– Låta oss hjälpa dig hitta din framtida resa!
Eva Castegren, Madeleine Larsson, Frida Svensson och Diddi Norinder på Ticket i Norrköping.

Ann-Christine Crona, Therese Sandberg, Anna Eriksson och Anna Landblom på Resia i Norrköping.

Resia – med bra koll på ditt resmål
Resia i Norrköping har duktiga resespecialister
som ger dig den bästa servicen samt värdefulla
tips och råd inför din resa. Resia skräddarsyr din
resa efter dina behov. Med Resias hjälp kan du
ordna med en resa vart än i världen du vill åka.

på Resia i Norrköping, som menar att det också sparar en
hel del tid mot att du själv söker dina resor på nätet.
Utbudet av kryssningsresor är stort hos Resia, som
samarbetar med de ledande kryssningsbolagen.

Många goda samarbeten
Personalen på Resia gör studieresor till sina destinationer
för att alltid ha koll på de resor de arrangerar. I butiken på
Drottninggatan har vi bland annat Ann-Christine Crona
och Anna Landblom som är specialister på Spanien.
– Den expertishjälp du får hos oss och den tid vi lägger
ned på att söka resor till dig är absolut värt ett besök hos
oss. Du får en helt annan trygghet, säger Therese Sandberg

– Vi har det största utbudet av kryssningar, säger Therese
Sandberg och nämner bland annat MSC (Mediterranean
Shipping Company), Royal Caribbean, Celebrity Cruises,
Costa Caribbean med flera samarbetspartners.
När det gäller charter så har det, enligt Therese
Sandberg visat sig att de flesta östgötar och kunder från
närområdet helst vill åka på sin semester från Norrköping.

– Det är väldigt viktigt för dem och vi har ett mycket bra
samarbete med Ving och Tui som har många a vgångar
från Norrköping, säger hon.
Resia i Östergötland har sedan en tid tillbaka delat
upp charterresor och affärsresor. Tidigare hade man
samma utbud av resor på sina respektive resebyråer.
Nu sköter Norrköpingskontoret om privatresenärerna,
medan
Linköping tar hand om affärsresenärerna.
Liksom tidigare samarbetar Resia med Tour Africa,
som är en av Sveriges ledande arrangörer av resor till
Afrika och som även finns med på årets Resemässa.
– Välkommen till vår monter och prata resor med oss,
avslutar Therese Sandberg.
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Minisemester för livsnjutare!
Cabin standard, frukost & buss!

125:- p.p på utvalda dagar

Avresa sön-tors 30/1-5/2, 8-22/2, 4-8/3,
12-14/3 och 18-28/3

Bokning under Resemässan

Långsemester i höst!

Vart vill du förlänga sommaren i höst?
Malta 18dgr 25/10 2018
Andalusien 22dgr 3/10 & 10/10 2018
Algarve 15dgr 10/11 2018

KRYSSNING MED ROYAL CARIBBEAN

Karibienkryssning 9 nov 2018
Medelhavskryssning 27 sep 2018
1000:- rabatt per hytt
Bokning under Resemässan

Norrköping, Drottninggatan 66 • 011-200 390 • Mån-fre 9-17
Linköping, Correns Hus Badhusg 5 • 013-280 290
Tis 10-17, lunchstängt 12-13
www.ntmresecenter.se
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Riktiga noshörningar, lejon, leoparder, elefanter och bufflar kan du inte träffa i Big Travels butik men kanske under en safariresa i Afrika, där du också kan sola och bada på härliga Mauritius.

BIG Travel goes BIG Five
BIG Travel gör i år en satsning på Sydafrika. Re
sor som kommer att innehålla safari kombinerat
med bad på Mauritius, som ligger utanför Afrikas
östkust.
Resan börjar med safari i Pilanesberg, cirka tre timmar
från Johannesburg. Det ingår totalt fem safariturer un
der tre dagar. Självklart ingår även helpension. Dagarna
börjar med en tidig väckning så man är på plats till sol
uppgång. Väl tillbaka på förmiddagen blir det frukost och
avkoppling samt lunch innan det är dags för eftermid
dagssafarin. När solen gått ner är man tillbaka för kväl
lens middag. Resan avslutas på Mauritius med sju nätter
för sol och bad.

– På Resemässan kommer vi att ha med en riktig
expert på Sydafrikaresor. Det är Annette Sandqvist som
många gånger besökt Sydafrika och som nu kommer att
föreläsa både i Norrköping och Linköping under mässda
garna, berättar Jari Heinonen på BIG Travel.

Fotbolls-VM
BIG Travels succé med BIG Value fortsätter och nu med
ännu fler destinationer.
– Den senaste är Belfast, så nu har vi den, Lissabon
och London i Europa och utanför Europa har vi bland
annat New Orleans, Chicago, New York och Dubai. Alla
paketen bygger på att vi har tre olika nivåer, en Classic
som passar alla resenärer, ett lite bättre vi kallar för Value

och den bästa kallas Super Value, säger Jari Heinonen.
Sportresor blir det givetvis i år också och redan nu
har BIG Travel fått förfrågningar om resor till fotbolls-VM
i Ryssland.
– Vi har några färdiga paket. Till Sveriges alla matcher
har vi tvådagarspaket, med flyg, boende, matchbiljett
och dessutom en liten träff med en fotbollsprofil. Det vi
vet är att den match som kommer locka de flesta är Sve
riges match mot Tyskland i Sotji, som går den 23 juni,
säger Jari Heinonen och hälsar dig välkommen till BIG
Travels monter på Resemässan, där du får veta mer om
BIG Travels olika resor.

Resecenter – för en högkvalitativ reseupplevelse
En god service kombinerat med kunskapen om
de egna resor som Resecenter arrangerar är en
garanti för att resan ska bli så bra som möjligt.

Rom, till derbyt mellan Roma och Lazio den 13–17 april,
säger Caroline och berättar att förra årets fotbollsresa till
Barcelona slog väl ut och var mycket populär.
Resecenter finns idag i både i Norrköping och Linköping.

Kontoret i Linköping kommer att vara öppet en dag i
veckan.
På Resemässan är du, som vill veta mer om det stora
utbudet av resor, välkommen till Resecenters monter.

– Förutom att vi varit på många av de platser som vi säljer
resor till så har vi givetvis många års erfarenhet, säger
Caroline Bjerselius Berlin på Resecenter, som också
rekommenderar ett besök på resebyrån.
Fördelen med det menar Caroline är att det kostar
inte mer än det gör att boka på nätet. Dessutom får du
som kund möjlighet att ta del av resebyråns kunskap och
service.
– Tid är pengar och att då sitta och plöja igenom allt
tar tid, till oss kan du komma och tala om vad du är
intresserad av och få bra förslag. Skulle något hända kan
du alltid ringa till oss.
Svenska folket reser mycket. Det visar inte minst all
de Resor som resecenter arrangerade under förra året.
– Långresorna är populära, då man är bort i tre veckor,
liksom kryssningar till Karibien, Medelhavet och Birka,
men även Hurtigruten. Många vill också vara aktiva på
sin semester. Förr nöjde man sig kanske med att komma
till solen. Nu vill många göra lite mer av sin semester,
säger Caroline.

Fotbollsresa
Att fler väljer att resa och då också längre, tror Caroline
beror på att vi blivit friskare och lever längre. Många har
också fått det bättre och har mer tid att resa.
– Även om sportresor inte tillhör den stora kategorin av
resor på Resecenter så arrangerar vi nu en fotbollsresa till

Sofie Hallin, Susanne Simonsson, Caroline Bjerselius Berlin, och Helén Enström på Resecenter.
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FÖREDRAG
HEMERYCKSALEN
10.30

Turkietresor
Turkiet populärare
än någonsin

11.00

Tour Africa
Kenya - Safarins vagga!

11.30

Iventus travel
Resor till Balkan
(Makedonien, med flera)

12.00

MSC Cruises
Kryssningar i Medelhavet,
Karibien med mera

12.30

Ving
Vilket boende passar mig?

13.00

TEMA
Vandringsresor med TEMA

13.30

Fouredo
Gourmetresa till Parma

TROZELLIRUMMET
10.30

TagAlong
Musikens USA

11.00

Globetrotter
En kryssning för alla

11.30

BIG travel
BIG Travel goes BIG five

12.00

Swanson’s Travel
2018 – Amerikaåret

12.30

Jambo Tours
Safari i Afrika

13.00

Scandorama & Ölvemarks
Holiday
Våra resor 2018

13.30

Birka Cruises
Sommarens långkryssningar

14.00

TagAlong
Sydamerikas höjdpunkter

MED RESERVATION FÖR EV. ÄNDRINGAR

Föredrag som både
informerar och inspirerar
Under Resemässann i Norrköping kommer du
kunna möta all 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 Resemässans arrangör
Bert Ferin, som menar att information är en viktig del
under mässan.

Föredrag varje halvtimme
Vid Resemässan i Norrköping kommer olika reseaktörer,
varje halvtimme, hålla föredrag i Trozellirummet och
Hemerycksalen. Och redan nu kan mässarrangören
Bert Ferin avslöja en del av innehållet.
– Det blir information om resor till exempelvis
Sydamerika, Turkiet, USA, Italien,Balkan, safari i Afrika,
samt en mängd olika kryssningar samt bussresor runt
om i Europa. 

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 b
 esökare
tar vara på det unika tillfälle som nu ges för att få hög
kvalificerad information, avslutar Bert Ferin.
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Hitta din favoritplats i utbudet hos Ving.

Nyhet sommaren 2018

Res med Ving till Turkiet från Norrköping
Ving lanserar nu direktflyg Norrköping Airport
till Antalya-området i Turkiet, perfekt för dig som
önskar resa till Side och Alanya.
Efterfrågan till Turkiet har varit vikande under några år,
men nu ser Vi ett högre tryck i bokningarna till landet.

 ärför har vi satt in flera avgångar till Turkiet nästa
D
sommar, både från Arlanda och flera regionala fl ygplatser.
– Turkiet är känt för sin fantastiska hotellprodukt och
låga prisläge. Här har vi bl a våra omtyckta Sunwing- och
Sunprime-hotell. Det känns därför roligt att vi kan ge
Norrköpingsborna möjlighet att resa till Turkiet direkt från

sin lokalflygplats, säger Mats Agerin Regionchef Ving.
Ving kommer att flyga till Antalya från Norrköping på
måndagar under perioden 18/6–6/8 2018.
Utöver Turkiet kommer Ving under sommaren 2018
erbjuda r esor från Norrköping till Mallorca, Split, Cypern
och Rhodos.

Varför inte besöka Sydney i Australien?

Globetrotter – en resa utöver det vanliga
Globetrotter erbjuder både kryssningar och resor
över hela världen bland annat safari, lyxtåg eller
varför inte en jorden runt resa.
Med hjälp av Globetrotters långa erfarenhet, breda kon
taktnät och stora kunskap om allt som rör resande kan
de alltid erbjuda ett alternativ som utgår från dina öns
kemål.
– Med över 30 års erfarenhet av just kryssningar är
det en av våra viktigaste tillgångar. Vi känner till de flesta

och bästa rederierna och fartygen som kryssar på världs
haven och kan därför erbjuda allt från kryssningar med
klättervägg till kryssningar med kristall och smoking.
Dessutom vet vi vilka rederier som erbjuder bäst priser
just när du önskar att resa, säger Anna-Lena Hagström,
försäljningschef på Globetrotter och fortsätter:
– Våra kunder hittar inte det de söker i de stora char
terbolagens kataloger. Därför vänder de sig till oss, för
att vi skall föreslå eller sätta ihop en resa som är något
utöver det vanliga. Det behöver inte bli dyrare för den

sakens skull, vår erfarenhet och vårt kunnande ingår i
priset, något som gjort att vi fått många återkommande
kunder.
Så är du ute efter en resa som är något utöver det
vanliga, är du välkommen till Globetrotters monter för att
samtala och inspireras.
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Besök oss på Resemässan i Norrköping Louis de Geer Konsert & Kongress och ta del av alla erbjudanden. Boka på Ving.se, ring oss på 0771-995995 eller din lokala resebyrå.
Besök oss på Resemässan i Norrköping Louis de Geer Konsert & Kongress och ta del av alla erbjudanden. Boka på Ving.se, ring oss på 0771-995995 eller din lokala resebyrå.

GLOBETROTTER
GLOBETROTTER
SVERIGES STÖRSTA KRYSSNINGSARRANGÖR
SVERIGES STÖRSTA KRYSSNINGSARRANGÖR

Söker du en resa utöver det vanliga. Kom och prata din nästa drömresa med oss. Vi skräddarsyr helt efter dina önskemål.
Resemässan
i Norrköping
Geer
Konsert
& Kongress,
ta del av allahelt
våra
erbjudanden.
SökerBesök
du enoss
resapåutöver
det vanliga.
Kom ochLouis
pratadedin
nästa
drömresa
med oss. och
Vi skräddarsyr
efter
dina önskemål.
Boka idin
resa på www.globetrotter.se
eller&ring
oss på 08-506
115av
00.alla våra erbjudanden.
Besök oss på Resemässan
Norrköping
Louis de Geer Konsert
Kongress,
och ta del
Boka din resa på www.globetrotter.se eller ring oss på 08-506 115 00.

Ring oss på 08-506 115 00 eller boka på globetrotter.se
Ring
oss på 08-506
115 00 eller boka
på globetrotter.se
GLOBETROTTER
• BIBLIOTEKSGATAN
29, 2 TR
• STOCKHOLM
GLOBETROTTER • BIBLIOTEKSGATAN 29, 2 TR • STOCKHOLM
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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

