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Lollo & Bernie från Ving
kommer på besök!

TIPS OCH RÅD FRÅN VÅRA ERFARNA UTSTÄLLARE
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NÅGRA PRISEXEMPEL:

SMALL
2 790 kWh/år

MEDIUM
4 230 kWh/år

LARGE
6 120 kWh/år

67 600 kr*

92 400 kr*

128 500 kr*

* Cirkapriser. Läs om vad som ingår på vår hemsida.

Vi gör det möjligt att
ta tillvara på solens energi
Tillsammans skräddarsyr vi din anläggning!
Gynna både miljön och din egen plånbok med din egen mikroproduktion!
Tillsammans går vi igenom alla förutsättningar och vad som blir mest effektivt
just för din anläggning. Det är enkelt och allt ingår, även avtal för återköp av
ditt överskott. Kontakta oss för mer information på 0498-28 50 00 eller
besök gotlandsenergi.se
DET HÄR INGÅR:

• Högeffektiva solcellsmoduler
• Växelriktare från SolarEdge
• Paneloptimerare från SolarEdge
• Montage- och installationsarbete samt material
• Driftsättning och kontroll av system
• Förmånliga långa garantier på produkter och effekt

Cirkapriser. Läs om vad som ingår på vår hemsida.
Avsändare är Gotlands Elförsäljning AB.

*

gotlandsenergi.se

Träffa oss på
Resemässan
den 7 april!
Vi finns på plats med
vår egen trailer.
Kom gärna förbi så be
rättar vi mer
om hur vi jobbar för he
la Gotland.
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Resemässan äger rum för sjätte året på Wisby Strand lördagen den 7 april.

Varmt välkomna till Resemässan!
Den 7 april klockan 10.00 slår Resemässan upp
portarna på Wisby Strand Congress & Event, för
sjätte 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
6.000 besökare som årligen besöker resemässorna.

”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 2018 kommer det omkring
25 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
Lollo och Bernie för att uppträda och hälsa på de unga
mässbesökarna.

RESEMÄSSAN I KORTHET
Resemässan arrangeras i år för
sjätte året i Visby.
Utställare: ca 25
Plats:
Wisby Strand Congress & Event, Visby
Lördag 7 april 2018 kl 10.00–16.00.
Entré:
80 kr för vuxna (priset inkluderar Resemässan
och lördagen på mässan Gotland Hem &
Trädgård). Förköp 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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Visby Airport är ett av Gotlands viktiga nav.

Bildkälla: Swedavia /Peter Phillips

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 v ärlden utanför.
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 viktigt för tillgäng
ligheten för Gotland – något som är av största vikt för
näringslivet på ön, s äger flygplatschef Gunnar Jonasson.
– Vi har två starka aktörer som trafikerar året-runt till och
från vår flygplats, och 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,
Norges huvudstad Oslo samt Helsingfors i Finland.
Utöver dessa finns ett flertal direktcharter till solen att
erbjuda. I år kan du åka till Mallorca, Rhodos, Sicilien,
Grekland, Kreta, Kos, Teneriffa och Gran Canaria d
 irekt
från Visby Airport.

Modernisering pågår
Under drygt ett års tid har Swedavia satsat på att utveckla
Visby Airport genom att bygga om och bygga ut stora
delar av passagerarytorna på flygplatsen.
– Målet är att vi ska få effektivare flöden och mer
utrymme för våra passagerare. Vi har gett flygplatsen
ett riktigt ansiktslyft och håller på att uppdatera vårt serviceutbud så att det matchar framtidens behov, säger
Gunnar Jonasson.
Förra året firade Visby Airport sitt 75-årsjubileum, och
gjorde passagerarrekord med både Almedalsveckan och

”Goda flygförbindelser
är oerhört viktigt för
tillgängligheten för Gotland
– något som är av största vikt
för näringslivet på ön”
Gunnar Jonasson, flygplatschef Visby Airport
NatWest Island Games, så det var perfekt att ha en stor
del av de nya ytor på plats när det verkligen gällde. I år
ser de fram emot att färdigsställa terminalytorna, och går
mot en högsäsong mer förberedda än någonsin.
– Varmt välkommen att besöka Visby Airports monter
på Resemässan, och prata flyg och flygplats med oss!
hälsar Gunnar Jonasson.
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Stadens puls eller lugnet på en Karibisk ö? Resia hjälper dig hitta drömresan.

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 fem 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 gotlänningarna ska ta de
direktflyg som finns från Gotland.
Från Visby kan du åka till Kreta, Parga, Lefkas, S
 icilien,
Mallorca, Kos, 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
bland andra. 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.

Två resor i ett
– 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, antingen
skräddarsydda där man kan resa på egen hand, men
även färdiga paket där man reser i grupp.
USA har ökat igen och de flesta resor går till New York,
Florida och Kalifornien.
– 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 p
 ersonal
som finns på plats med en monter på R
 esemässan eller
i butiken på Österväg 5.

Träffa
Resia och
Apollo
i monter
3 och 4

1.500:– rabatt på alla resor
från Visby till Kreta, Parga och Lefkas
Gäller per bokning vid nybokning av charterresa för minst 2 personer,
ej ospecificerat boende eller endast flyg. Kan inte kombineras med andra erbjudanden.
Bokningsperiod 7-14 april 2018 på mässan eller hos Resia på Östercentrum.

0498-25 76 70
resia.se/visby

S.6 - RESEMÄSSAN 2018

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

Träffa
ie
n
r
e
B
&
o
l
l
o
L
kl. 11 och m13ässan

es e
Vi finns på r den 7 april.
ag
i Visby lörd

Besök oss på Resemässan på Wisby Strand, Congress & Event, och ta del av alla erbjudanden. Boka din resa på Ving.se, ring oss på 0771-995 995 eller boka hos Resia i Visby.
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Fotograf: Matina Tsogas
Fotograf: Mathias Nero

Fotograf: Christer Engström

Rhodos i Grekland och Cala Mesquida samt Alcudia på Mallorca är några av alla de härliga platser dit du kan resa till med Ving.

Nyhet! Direktflyg till den grekiska ön Kos

Boka sommarens resa med Ving från Visby
Efter en lång vinter så är det många som längtar
efter sol och värme. Vings resor till sommaren

2018 finns bokningsbara och bland dem direktflyg
från Visby Airport till Mallorca och Rhodos samt
till den grekiska ön Kos, vilket är en nyhet till
sommaren 2018.
Sommaren är snart här, så vill man försäkra sig om en
semesterresa till värmen då är det dags att boka sin resa
nu, speciellt om man vill åka till några av de mest populära resmålen, från Visby Airport. Sommaren är den
period då allra flest väljer att resa på semester, inte minst

barnfamiljerna. Eftersom boendet blir allt viktigare, ofta
viktigare än själva resmålet, gäller det att vara ute i god
tid för att få de bästa rummen och de mest efterfrågade
hotellen.
– Allt fler av våra resenärer väljer något av våra hotellkoncept som är unika för Ving och som särskiljer oss från
våra konkurrenter. Det är också de hotellen som bokas
allra tidigast eftersom man vill försäkra sig om att få precis
den semester man önskar. Att kunna flyga från sin lokalflygplats är uppskattat och vi är glada att kunna erbjuda
flyg från Visby Airport till tre av våra mest omtyckta resmål,
säger Mats Agerin, Regionchef på Ving.

”Allt fler av våra resenärer
väljer något av våra
hotellkoncept som är unika
för Ving och som särskiljer
oss från våra konkurrenter”
Mats Agerin, Regionchef på Ving
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Mässgrupp Gotland
– ett lyckat gotländskt samarbete!
Mässgrupp Gotland är ett unikt samarbete mellan företag på Gotland som samverkar på mässor och
event för att marknadsföra och sälja in Gotland på fastlandet, i Norden och runt om i världen.

Mässgrupp Gotland 2018
Nedan följer de stopp som Mässgrupp
Gotland har gjort eller ska göra under året.

Oslo - Reiseliv
Helsingfors – Matka Nordic Travel Fair

I dag bestrå gruppen av: Destination Gotland, Gotland Excursion, Wisby Strand, Swedavia, Nordic Sport o Event,
FlygBRA, Scandic Visby, Go Gotland, Clarion Hotell Wisby, Medeltidsveckan, Best Western Visby, Hansa Event,
Kneippbyn, Visby GK, Gotlands cykeluthyrning, Gotlands Bryggeri, Visby Centrum, Coop, Geab, Gotlands
Media, Johan Målares Hus, Ljugarns Semesterby, GFB, Ferry Expert, Central Baltic Incoming, Novi Hotell samt
Surflogiet i Tofta.

Linköping – Resemässan
Norrköping – Resemässan
Stockholm – Konferensmässa

Vill ditt företag bli medlem i gruppen, kontakta daniel.bengtsson@destinationgotland.se så berättar han mer.

Hamburg – Reisen
Oslo – Konferensmässa
Berlin – ITB
Stockholm – mässan Explore
Göteborg – Seniormässan
Malmö – Konferensmässa
Stockholm – Outdoor
Stockholm – Sverigedagarna
Göteborg – Nordea Masters
Göteborg – Konfexmässan
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Följ med Jamo Tours till magiska Serengeti och se lejon på nära håll, tillsammans med riktiga lejonexperter.

Hänsyn är ledordet för Jambo Tours safariresor
Jambo Tours med 43 års erfarenhet av safariresor
arrangerar i år ”Den stora lejonresan” till Tanzania. En
resa som ska ge resenärerna den bästa upplevelsen
av de vilda djuren och där hänsyn är ett ledord.
– Det finns ingen i Norden som har en så lång e rfarenhet
av Afrikas savanner som vi, säger Jambo Tours marknads
chef David Karlsson.
Det centrala för Jambo Tours är att komma nära utan
att störa. Resenärerna reser alltid i smågrupper och som
mest används två safaribilar, för att besöket ska kännas
på riktigt.
– Vi lämnar så få spår som möjligt efter oss och vi
märks så lite som möjligt. Våra resenärer ska kunna
känna den respekt vi har för vildmarken och vi är över
tygade om att det ökar deras upplevelse.

David Karlsson menar att Afrikas vildmark har det tufft
och då behövs besöksnäringen som spelar en viktig roll
för bevarandet av vildmarken. Bevarandet av naturen
och försvar av det djurliv som finns där.
– Det bästa sättet att bevara dessa vildmarker är att
besöka dem. Vi ska behandla områdena med respekt
samtidigt ger våra besök ekonomiska incitament för
att skapa arbetstillfällen för den lokala befolkningen,
chaufförer och parkvakter med flera.

En av världens ledande lejonexperter
I början av mars arrangerade Jambo Tours två upp
skattade specialesor till Tanzania, resor som även återkommer i mars 2019.
– Den stora Lejonresan leds av Daniel Rosengren, från
Gävle, en av världens ledande experter på Lejon. Han har

under fem års tid forskat på fältet i Serengeti för S
 erengeti
lion project, ett projekt som varit igång under 51 års tid.
Resorna i mars till västra Serengeti ger också goda
möjligheter att se de stora vandringarna av några miljoner
gnuer och 100 000-tals zebror.
– Själva Safariresan börjar med att vi åker till Ngorongoro och sedan över Ndutu vidare mot Serengeti. Här är
vi då inne i parkområdet och i just de västra delarna av
Serengeti är det i stort sett inga andra besökare, berättar
David Karlsson.
På den stora lejonresan kommer resenärerna att bo
på fyra olika platser med väldigt fina lodger.
Hela resan inklusive utresa och hemresa är på 10
dagar, men det finns möjligheter att göra egna utflykter
eller tillägg.

SAFARI

Safari på riktigt

Från

34.680 kr

klassisk

TANzANIASAfARI
SERENGETI • NGORONGORO
LAKE MANYARA • TARANGIRE

SVENSKTALANDE JAMBOGUIDE

4 NATIONALPARKER

GARANTERAD fÖNSTERPLATS

Redan 1974 gick den första safarin i Jambo Tours regi, och vi vågar påstå att vi är experter på området.
Jambo Safari betyder kvalitet i varje detalj.
I norra Tanzania, mellan Kilimanjaro och Victoriasjön, finns några av Afrikas mest intressanta vildmarksområden. Under en händelserik vecka besöker vi regnskog i trakterna av sjön Manyara; Tarangire, känt för
sina många elefanter; och Serengeti som kallas nationalparkernas nationalpark. Och naturligtvis missar vi
inte Ngorongoro, som även kallas ”Edens lustgård”. Välj att bo antingen på tältlodger eller på safarilodger.
Du kan även kombinera din safari med sol- och baddagar på Zanzibar.
10 resdagar. Max 14 pers. Svensktalande Jamboguide. Avresor varje/varannan vecka.

020-52 22 22
%
www.jambotours.se

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS
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WISBY STRAND-CONGRESS & EVENT 7 APRIL 2018 KL. 10.00-16.00
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SCANDIC HOTEL...................................................... 28
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SWEDAVIA................................................................ 7
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MÄSSRABATTER,
RESTIPS, TÄVLINGAR
OCH MYCKET MER...

FÖREDRAG
SEMINARIERUM 1
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30

13.00
13.30

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

London

Jambo Tours

Safari i Afrika

Grönlandsresor

Islands pärlor

Ving

Montenegro och Gambia

Apollo

Från Lefkas till Sivota – välkommen till den
fantastiska Epiruskusten!

Tema Resor

Aktiv semester med cykel och vandringar

Alex’ stigar i Spanien & södra Sápmi

Hur du på egen hand cyklar och vandrar
i svensk-norska fjäll, Andalusien, Gran
Canarias högplatå och på El Hierro.
Samt hur man använder företagets etappmanualer inkl lokala kartor och färdledare.

MED RESERVATION FÖR EV. ÄNDRINGAR
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Intresserad? Besök www.enovaestates.com/sv
eller hör av dig så berättar vi mer!
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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 delarna av
Sverige? Många längtar säkert söderut, till solen,
värmen och nya upplevelser.
Mäklarföretaget Enova Estates i västra Costa del sol,
som bildades av 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 strandfest med olika aktiviteter. Här är det lätt att lära känna
varandra. Golfare kontaktar varandra, barnfamiljer träffas 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.

S.14 - RESEMÄSSAN 2018

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

Västervik och dess skärgård är en riktig sommarpärla.

Sommarens roadtrip börjar med Västervik
Västervik och Visby bygger vidare på sin sommarflirt
när Destination Gotland trafikerar sträckan i sommar.
Under våren kommer Västervik, Vimmerby och Visby
tillsammans marknadsföra sig som en av Sveriges
kanske absolut vackraste semesterregioner. De tre
destinationerna har tillsammans ett utbud för turisten
som är nästan oemotståndligt. Du har det småländska
och sagorna i Vimmerby. Du har skärgården som omger
det sommarpulserande Västervik. Och dessutom, två
timmar hem till världsarvsstaden Visby.

kivreVÄSTERVIK
tsäV

GOTLAND

dnaltoG

www.vastervik.com

Budskapet i kampanjen är att ta del av hela regionen
i form av en roadtrip. Från Vimmerby, via Västervik, till
Visby och vice versa.
– Gotlänningens sommarroadtrip 2018 är given.
Västervik och Vimmerby i kombination har allt för både
barnfamiljen och par utan barn, säger Niklas Lind,
marknadschef på Västervik Framåt.

Upplev Västerviks vackra skärgård
Vill du inte ge dig ut på vägen tar du bara färjan och
landar mitt i Västervik där du har tillgång till mysig


s
hopping, mat, massor av evenemang, uteserveringar
och en strandpromenad med Björn Ulvaeus nya Slottsholmen som given mötesplats. Härifrån tar du även skärgårdsbåtarna ut till Västerviks 5000 öar och skär med
sol, bad, utflyktsmål och flera fantastiska restauranger.
– Nytt för i år i vårt skärgårdsutbud är en guidad
rundtur bland de kanske vackraste vikarna i vår skärgård. Turen tar en timme och du landar i hamn lagom
till middagen på en av strandpromenadens restauranger,
fortsätter Niklas Lind.
Planera din sommarroadtrip på vastervik.com.
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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, Skottland och Spanien. Även Kroatien kommer starkt, men
också lite udda destinationer som Tjeckien och Slovakien. De kombinationsresor som finns, är resor till Mallorca för alla sinnen och till England, där man både cyklar och vandrar.
Att trampa nya stigar ger dig en resa utöver det vanliga,

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.

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 Toscanas vingårdar...
Och när tid är inne stannar vi, sitter
ner, tar av oss skorna och njuter av
en picknick där traktens delikatesser
tävlar om uppmärksamheten.
Upptäck vårt breda utbud av sköna
vandringsresor på temaresor.se.
I årets program hittar du 30 vand
ringar av varierande svårighetsgrad.

VANDRING I DOLOMITERNA. FRÅN 12.185 KR.
Italien. Reslängd: 8 dagar.
Gruppstorlek: 15–23 personer. Avresor: juni–september

temaresor.se | 077137 38 39

S.16 - RESEMÄSSAN 2018

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

Föredrag Resemässan
Visby 2018
10.30

Londonfixarna
London

11.00

Jambo Tours
Safari i Afrika

11.30

Grönlandsresor
Islands pärlor

12.00

Ving
Montenegro och Gambia

12.30

Apollo
Från Lefkas till Sivota – välkommen
till den fantastiska Epiruskusten!

13.00

Tema Resor
Aktiv semester med cykel och vandringar

13.30

Alex’ stigar i Spanien & södra Sápmi
Hur du på egen hand cyklar och vandrar
i svensk-norska fjäll, Andalusien, Gran
Canarias högplatå och på El Hierro.
Samt hur man använder företagets etapp
manualer inkl lokala kartor och färdledare.

MED RESERVATION FÖR EV. ÄNDRINGAR
Soliga Grekland och sagolika Island är några av resmål du kan kan få veta mer om bland årens föredrag.

Föredrag som både
informerar och inspirerar
Under Resemässann i Visby kommer du kunna möta
expertis inom resebranschen och under föredragen
får du djupare information om det du är intresserad
över.

– Det blir information om resor till exempelvis
L ondon, Montenegro, Island, Grekland och Afrika samt
olika vandrings- och cykelresor över hela världen.

Populärt bland både besökare och reseaktörer
– 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.
Vid Resemässan i Visby kommer olika reseaktörer,
hålla föredrag.

MED RESERVATION FÖR EV. ÄNDRINGAR

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. Kontakter knyts och
besökarna får på nära håll uppleva den service och

erfarenhet som reseaktörena erbjuder.
– Här finns experter med tillsammans h
undraårig
erfarenhet och nu hoppas jag verkligen att våra besökare
tar vara på det unika tillfälle som nu ges för att få hög
kvalificerad information, avslutar Bert Ferin.
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Daniel Bengtsson försäljningsansvarig på Destination Gotland.

Ett levande Gotland - året runt!
Gotland är inte bara en sommardestination. Destination Gotland jobbar hårt för att öka resandet under
hela året. Det gör man bland annat med olika samarbeten, inte minst med hotell och evenemangsarrangörer som gör det enkelt och attraktivt att åka till
Gotland när som helst under året.
Idrotten är en viktig part av detta, med sina cirka 100
000 gästnätter genom Idrottens Ö.
– Vi på Gotland är duktiga på att ordna event och arrangemang för såväl turister och föreningar, säger Daniel
Bengtsson, försäljningsansvarig på Destination Gotland.
Aktörer såsom Wisby Strand är viktiga samarbetspartners som gör att säsongen förlängs med konferenser/
kongresser och artister och evenemang, som lockar besökare till ön.
– Även de samarbeten vi har med hotellen på ön är
mycket viktiga för oss. Tillsammans med dem kan vi paketera attraktiva alternativ med resa och boende, som

vi lyfter genom att prata om de olika säsongerna, alla
evenemang etc. Detta gör det enkelt att åka till Gotland
när som helst under året. Förra årets stora nyhet att var
att Destination Gotland började trafikera Västervik. Detta
blev en stor succé, så pass bra att den fortsätter även i år
och dessutom med en utökad trafikperiod.
– Turerna i juli går som tidigare och innebär att man
kan åka till Gotland på morgonen och resa till Västervik
på kvällen samma dag. Givetvis kan man också stanna
kvar några dagar och njuta av vår vackra ö.
2017 var Destination Gotlands bästa år sen starten
1998, 1 749 755 passagerare reste med oss till och från
Gotland. Det var en ökning med drygt 100 000 personer
jämför med föregående år.
– Nu lägger vi in en växel till och hoppas på nya
rekord 2018, säger Daniel Bengtsson och lovar att ett
besök i Destination Gotlands monter kan bli både spännande och givande.
Välkommen ombord!

För att slippa stå i kö kan du förköpa
din biljett och gå in via VIP-entrén.
Biljetter, program, utställarlista och
annan mässinformation hittar du på
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Varmt välkomna till
Gotland Hem & Trädgård 7-8 april!

Mässan som inspirerar

Kända hem- och trädgårdsprofiler bjuder på föreläsningar, workshops och DIY-tips hela helgen
Den 7–8 april är det dags för vårens stora mässhelg
när Gotland Hem & Trädgård är tillbaka för tredje
året i rad. Mässan är en mötesplats för dig som gillar
heminredning och trädgård. Vi vill att mässan ska ge
massor av inspiration, kunskap och rådgivning.
Här träffar du utställare och kan handla produkter för
hem och trädgård. Mässsan bjuder även på f öreläsningar,
workshops och DIY-tips av Sveriges främsta hem- och
trädgårdsprofiler. Allt ingår i biljettpriset.
För att slippa stå i kö kan du förköpa din biljett och gå in
via VIP-entrén. Biljetter, program, utställarlista och annan
mässinformation hittar du på gotlandhemochtradgard.se.

På lördagen bjuder han på två olika föreläsningar;
• ”Hur kan vi göra våra trädgårdar så vackra som
möjligt?” Vi tittar på otroligt vackra trädgårdar från

hela världen och upptäcker vad de har gemensamt. Vi
fokuserar främst på trädgårdar i Frankrike och England
och pratar om hur vi kan hämta inspiration från dessa.
Hur trädgårdens rum kan förbättras för att skapa en mer
intensiv känsla.
• ”Mitt år i trädgården” Trädgårdsmästarens enkla råd
för den egna trädgården som kan gör ditt trädgårdsliv
mycket lättare och mer givande. Vi pratar om de praktiska
och filosofiska begrepp som är grunden i Johns liv som
trädgårdsmästare.

JOHN TAYLOR

ELSA BILLGREN

John är slottsträdgårdsmästare på Tjolöholms Slott i
Halland. Dessförinnan var han trädgårdsmästare i Slottsträdgården Malmö i 20 år och var initiativtagare och projektledare på Malmö Garden Show. John har medverkat i
ett antal olika trädgårdsprogram på TV sedan 1990 talet.

På lördagen möter vi även programledaren, bloggaren
och vintageälskaren Elsa Billgren. Hon bor med sin man,
son och katt på Södermalm i Stockholm och samlar på
(och hyr ut) gamla brudklänningar, inreder och skriver
böcker. På mässan delar hon med sig av sina bästa

knep och knåp, tips och hemligheter när det gäller att
fynda och inreda med vintage. Extra stort fokus blir det
på uterummet och det grönskande. Elsa älskar gamla
saker och ser tusen möjligheter i sånt som andra ser som
skräp. Återbruk, DIY och spännande historier i ting är
ledorden.

PIRRE & MACKAN
På plats både lördag och söndag finns även radarparet
Pirre & Mackan, tidigare kända från TV programmen
Nya Arga Snickaren, Sommar med Ernst och den egenproducerade följetongen Mackan & Pirre 07:00. Med
ett genuint intresse för snickeri och hantverk skapar de
möbler och inredning genom sann hantverkarkonst. På
årets hem- och trädgårdsmässa kommer de prata om
köksrenoveringar och hur man kan göra underverk med
små medel och miljötänk kring det. De kommer också
finnas tillgängliga för rådgivning och frågor.
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GOTLAND
HEM & TRÄDGÅRD

7-8 APRIL PÅ WISBY STRAND
Lördag 10-16, söndag 11-16

Välkomna till vårens stora mässhelg!

Möt årets
inspiratörer s
om
bjuder på wor
kshops,
föreläsningar
och DIYtips hela helg
en!

Foto: Maria Östlin Kanal 5

Foto: Thomas Carlén Tholöholms Slott

Foto: Beata Holmgren Studio Emma Svensson

Gotland Hem & Trädgård är mötesplatsen för dig som gillar heminredning och
trädgård. Mässan ger dig inspiration, kunskap och rådgivning. Här träffar du
utställare och kan handla produkter för ditt hem och din trädgård.

JOHN TAYLOR

elsa billgren

pirre & mackan

FÖRELÄSNINGAR:

FÖRELÄSNING:

FÖRELÄSNINGAR:

Lördag kl 11.00

Lördag kl 12.00

Lördag kl 14.00 Söndag kl 12.00

Hur kan vi göra våra trädgårdar
så vackra som möjligt?

Återbruk, DIY – att fynda och
inreda med vintage.

Lätta och smarta köksrenoveringar
som inte kostar skjortan.

Lördag kl 15.00

Mitt år i trädgården.
Fler föreläsningar hittar du i programmet på hemsidan. Alla föreläsningar ingår i entrépriset!

r
Två mästsroé!
– en eEnSEMÄSSA
R
Lördagens r!
ingå

Följ oss på
Facebook och
Instagram!

Entré: LÖRDAG 80:- SÖNDAG 50:FÖRKÖP:
biljettkiosken.se/gotlandsmedia

Förköp din biljett och gå in via VIP-entrén!

gotlandhemochtradgard.se
i samarbete med

Möt vår lokala trädgårdsinspiratör

HENRIK RADHE
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