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KONSERT & KONGRESS LINKÖPING 9 FEB 2013 KL 10.00-15.30

Vinn re

ALLA BESÖKARE FÅR EN FRI KRYSSNING
MED TALLINK SILJA TILL HELSINGFORS,
RIGA, TALLINN ELLER ÅBO.

RESESKILDRINGAR
AFRIKA • AZORERNA
HURTIGRUTEN • KINA
RYSSLAND • MEXIKO
KRYSSNINGAR I KARIBIEN,
MEDELHAVET OCH I NORDEN
CHARTERPÄRLOR M.FL.

www.resemassan.se

sor!

MÄSSA NU
PÅ LÖRDAG

LOLLO & BERNIE FRÅN
VING KOMMER PÅ BESÖK!

50 UTSTÄLLARE GER DIG TIPS OCH RÅD
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INSPIRATION FRÅN DESTINAT
ION GOTLAND

E N K O R T R E S A L Å N G T B O R T.

2013

Välkommen
till monter 39
Tävla om resor
till Gotland

ÄVENTYR &
AVKOPPLING
SOLIGAST
I SVERIGE
Meterologen
Madeleine Westin
förklarar varför!

Mycket att göra för
HELA familjen!

SKÖNA
UTFLYKTSVÄGAR
Tips på några av öns alla sköna
utflyktsmål och smultronställen!

- V I S B Y-

Vimmel, nöje & puls
www.destinationgotland.se

En kort resa långt bort
Gotland är en speciell plats, mitt i Östersjön. Nära i restid från svenska fastlandet, men med en känsla av att vara mycket längre bort.
Upplev det säregna landskapet, de fina sandstränderna och det ständigt närvarande havet. Liksom det rika kulturarvet och historien som
både syns och känns överallt. Gotland är en plats för utflykter, upptäckter och äventyr. Men också en plats för avkopplande stunder.
Här blandas unga och gamla, öbor och besökare. Välkommen du också!

www.destinationgotland.se
F Ä R J A | F LY G | H OT E L L | B & B | S T U G O R | L Ä G E N H E T E R | V A N D R A R H E M | C A M P I N G | A KT I V I T E T E R | E V E N E M A N G | C Y K E L | H Y R B I L | PA K E T
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RESEMÄSSAN I KORTHET
Resemässan arrangeras i år
för femte året i Linköping.
Besökare 2012:
Ca 3000 i varje stad.
Utställare: ca 50 st.
Entré:
20 kr för vuxna,
gratis för barn t.o.m. 12år.
Plats:
Konsert & Kongress, Linköping (9 feb 2013).
Louis De Geer, Norrköping (19 jan 2013).

Arrangör:
Bert Ferin Konsult AB.
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Femårsjubileum för
Resemässan –Linköping
Den 9 februari är det dags igen. För femte
gången i rad öppnas portarna till Resemässan
i Linköping Konsert & Kongress.
– Mycket glädjande att intresset är så stort
och stabilt, medger arrangören Bert Ferin och
fortsätter:
– Jag tror att en del av förklaringen är att vi
finns i något av ett centrum för resande. Inom
tio mils radie har vi flygplatserna i Linköping,
Norrköping samt Skavsta. Detta innebär att
flera miljoner reser från regionen via luften
varje år. Dessutom finns det en mångfald av
bussbolag i vårt län.
Linköping City Airport har haft ett rekordår
och från och med 1 april utökar KLM antalet
flygningar från Linköping.
Det har heller aldrig ha rest så många med
charter från Norrköping som nu. Den kommande säsongen är det omkring 6 resebolag
som förmedlar resor till ca 14 charterdesti
nationer.

I år finns 50 utställare och som vanligt
 rbjuds många intressanta föredrag med
e
information om nya och udda resmål.
– En resemässa av idag är så mycket mer
än att dela ut broschyrer av olika slag, säger
Bert och berättar att det förutom montrar och
föredrag även kommer bjudas på möjligheter
att vinna resor och annat spännande.
Till mässan i år kommer också Lollo och
Bernie, för att hälsa på alla unga besökare.
Välkomna till Resemässan i Linköping!

”som vanligt erbjuds
många intressanta
föredrag med
information om nya
och udda resmål”
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Goda nyheter!

KLM utökar med fler avgångar till och
från Linköping City Airport
2012 var ett rekordår för Linköping City Airport med fler resenärer än någonsin.
Linköping City Airport fortsätter växa och 1 april utökar KLM med fler avgångar.
Med upp till tre turer om dagen, måndag till fredag, blir ditt resande mer flexibelt.
Flyg från Linköping via Amsterdam eller Köpenhamn till fler än 350 destinationer
världen över.
Nya avgångar med KLM fr o m. 1 april 2013
Amsterdam - Linköping 09.30 - 11.15 • Linköping - Amsterdam 11.50 - 13.40

AFFÄRSRESO R - PRIVATRESO R - GRU PPRESO R
w w w.linko pin g cit yair p o r t.s e
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”Östergötland och
Linköping City Airport
har hamnat på den
internationella
flygkartan”

LINKÖPING CITY AIRPORT

Rekordår för Linköping City Airport
År 2012 var Linköping City Airports bästa år
någonsin och flygplatsen ökade med 13%
jämfört 2011, till 115 000 årspassagerare.
Från Linköping City Airport kan du snabbt och enkelt
via Köpenhamn eller Amsterdam, ta dig ut i Europa
och övriga världen. Med enbart ett byte når du ca
350 internationella destinationer.

Välkända flygbolag
Idag är det två flygbolag som erbjuder reguljärflyg till
och från Linköping.
NextJet är ett ungt svenskt flygbolag som vuxit
till en av de största nationella aktörerna, i nära
samarbete med SAS. Flygbolaget började flyga från
Linköping till Köpenhamn under år 2008 och har
hela tiden haft en positiv utveckling.
Linköping City Airports andra och betydligt större
flygbolag är KLM. De har Amsterdam som nav och
erbjuder ett stort utbud över hela världen. Oftast
med enbart ett byte i Amsterdam.
– Det är helt unikt att kunna erbjuda regionens
näringsliv och privata resenärer denna möjlighet.
Östergötland och Linköping City Airport har hamnat
på den internationella flygkartan, säger flygplats-

chefen Torbjörn Mortensen och fortsätter,
– Linköping och Linköping City Airport har ett
utmärkt läge för att kunna utvecklas till en regional
knutpunkt för persontransporter.
Mycket talar för att den positiva resa som
flygplatsen haft under de senaste fem åren inte
kommer att avstanna utan utvecklas i takt med
marknaden och den infrastruktursatsning som
Linköpings k ommun nu gör.
Ett starkt bevis på flygplatsens positiva utveckling kommer att märkas under våren 2013.

Nya avgångar – Fler möjligheter
Från och med 1 april utökar KLM antalet avgångar till
och från Linköping City Airport. Med tre turer och fler
platser till och från Linköping öppnar sig många nya
resemöjligheter, inte minst för privatresenären. Men
redan nu finns det gott om möjligeter för alla som vill
ta ett avbrott från vardagen och kanske njuta av sol
och värme.
I Linköping City Airports monter kan du tävla
om flygbiljetter för två personer från Linköping
till Amsterdam med KLM och till Köpenhamn med
Nextjet.

KLM är ett av världens största

flygbolag och trafikerar sträckan
mellan Linköping och Amsterdam.
Den 1 april 2013 utökar KLM
antalet avgångar till och från
Linköping City Airport vilket gör
ditt resande ännu mer flexibelt.

NextJet flyger från Linköping

till Köpenhamn; två gånger om
dagen, morgon och eftermiddag,
måndag till fredag.
NextJets tidtabell är väl avstämd
med samarbetspartnern SAS avgångar till och från Köpenhamn
och gör det möjligt att resa över
dagen till en rad destinationer.
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Stockholm skavsta

Cypern är en destination du når från Stockholm Skavsta.

Välkommen till Bremen!

Stockholm Skavsta – ett bekvämt alternativ ut i Europa
flyga ut i Europa, poängterar Lena och fortsätter.
– Det är smidigt att ta sig till Skavsta via våra
goda bussförbindelser från Stockholm, Norrköping
och Linköping. Dessutom har vi naturligtvis vår
unika prisbild.
Förra sommaren fanns direktflyg till Gotland,
något som kommer tillbaka i år. Mitten av juni är i
dagsläget startdatum för den populära förbindelsen.

Stockholm Skavsta behåller ställningen som
Sveriges tredje största flygplats.
– Just nu har vi avgångar till exakt femtio
destinationer, berättar Lena Josefsson på flyg
platsens marknadsavdelning.
Mycket talar dessutom för att det blir ytterligare
destinationer under kommande året.
– Vi är ett bekvämt alternativ för de som vill

RYANAIR
WIZZ AIR
GOTLANDSFLYG

STOCKHOLM

EDINBURGH
HAMBURG
(LÜBECK)

LONDON

GDANSK

BERLIN

WARSAW

(SCHÖNEFELD)

BREMEN

EINDHOVEN

POZNAN

DÜSSELDORF
BRUSSELS

(CHARLEROI)

PARIS

KATOWICE

(WEEZE)

CRACOW

FRANKFURT
(HAHN)

KARLSRUHE

(BADEN BADEN)

PARIS

(VATRY)

MEMMINGEN

BUDAPEST

(MUNICH WEST)

BIARRITZ

MILAN

BEZIERS

(TREVISO)

PISA

BARCELONA
ALICANTE
MALAGA

MAJORCA
(PALMA)

RIJEKA

VENEDIG

(BERGAMO)

MARSEILLE

FARO

Bremen

KAUNAS

DUBLIN

(BEAUVAIS)

Nära Europa.

RIGA

VISBY

(STANSTED)

Nära dig.

TALLINN

SKAVSTA

SUMMER

Till slut ett hett tips till alla som är intresserade
av att vinna biljetter till Tyskland; en av Stockholm
Skavstas destinationer, den nordtyska staden
Bremen, finns med på Resemässan i Linköping.
Besök deras montrar och delta i den gemensamma
tävlingen!

ZADAR

BELGRAD

ANCONA

ROME

ALGHERO

Kom och träffa oss på
Resemässan i Linköping!

(CIAMPINO)

BRINDISI

THESSALONIKI

TRAPANI

MALTA

RHODES
CHANIA

CYPRUS
(PAPHOS)

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

www.skavsta.se
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En nyhet direkt
från hjärtat

VING

Den 19 december bytte Ving utseende. Tillsammans
med sina nordiska systerbolag Ving i Norge,
Spies i Danmark och Tjäreborg i Finland, samt
egna koncepthotell Sunwing och Sunprime, har
de genomfört sin största varumärkesförändring
någonsin. Du kommer att märka det på hemsidan,
på flygplan, hotellen, i butiker – kort sagt överallt
där du kommer i kontakt med Ving. Både här hemma
och på resmålet.
Den nya logotypen är ett hjärta.
”För i grund och botten handlar det om att vi
låter hjärtat vara med i allt vi gör. Från våra resmåls
presentationer på webben till hur vi tar emot dig på
hotellet” skriver Ving i ett pressmeddelande.
Med hjärtat som gemensam symbol kommer
Ving ha ett ännu närmare samarbete med sina
nordiska vänner. Tillsammans har de 1 500 000
gäster varje år.
Tack vare att Ving är så stora kan de utveckla
egna hotellkoncept, hålla priserna nere och erbjuda
semestrar för alla smaker och plånböcker.
De jobbar hårt för att ge sina gäster de bästa
veckorna på året.
”När du väljer semester i framtiden – välj med
hjärtat”, meddelar Ving.

Ving
tipsar!

Möt Lollo
och Bernie

13.00
kl. 11.00 &i No
rrköping
Resemässan r, lördagen
Louis de Gee i 2013.
den 19 januar

Besök Ving.se, rå
eby
din lokala res
eller ring oss på
.
995
95
0771-9
Välkommen!

7 AM
12/17/12 11:1

ndd 1

Ving_227x165.i

Ving
tipsar!

Möt Lollo
och Bernie

kl. 11.00 & 13.00
Linköping Konsert
& Kongress, lördagen
den 9 februari 2013.

Besök Ving.se,
din lokala resebyrå
eller ring oss på
0771-995 995.
Välkommen!
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SOMMAR- Island
VECKA
ISLAND
Upplevelse o
ch njutning
på samma

gång!

Res från vintern i Kirkenes till sommaren i Bergen

UPPLEV VÅREN LÄNGS
NORGES KUST

FÄRÖARNA,
GRÖNLAND
OCH USA

SOMMAR 2
013

LEYNINGSFOSS

, NORRA

ISLAND,

SIGLUFJ

ÖRDUR.

FOTO: LJÓTUR

MAGNÚSSON

I priset ingår: Flyg t/r från Stockholm,
Göteborg eller Köpenhamn*- Reykjavik, skatter,
6 nätter del i dubbelrum med frukost.
Enkelrumstillägg 3200:-.
* Tillägg från Köpenhamn 750:-.
PRIS PeR
Avresesedatum: 17/6, 1/7, 12/7, 19/7,
PeRSON
26/7, 2/8, 9/8, 12/8,19/8.
FRåN

www.island
ia.se

6995:-

Foto: Trym Ivar Bergsmo

STORA RUNDRESAN
I priset ingår: Flyg t/r från Stockholm eller Köpenhamn Reykjavik, skatter, 6 dagars bussresa med svensktalande
guide, 7 nätter del i dubbelrum med frukost, 5 middagar,
inträde till Blå Lagunen och till Skogar museum samt
Glaumbaer Folkmuseum, stadsrundtur i Reykjavik sista
dagen.
Avresedatum: Onsdagar 8/5-25/9.
Pris: 8/5, 15/5, 11/9, 18/9 15245:-. Enkelrumstillägg 3000:-.
Pris: 22/5 och 4/9 15870:-. Enkelrumstillägg 3440:-.
Pris: 29/5-28/8 från 16495:-. Enkelrumsstillägg 3880:-.

BOKA-TIDIG-RABATT 750:-/PERS

Passa på! Gå med i vårt lojalitetsprogram 1893 Amassadör och
få förmåner och erbjudanden från Hurtigruten. Registrera dig på
www.hurtigrutenresan.se

08-545 215 60
HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS
www.islandia.se
GASSA 2013

15245:-

PRIS PeR
PeRSON
FRåN
S. - RESEMÄSSAN 2009

På våren är det möjligt att uppleva tre årstider på en resa! När
det fortfarande är vinter i norr möts våren och sommaren längre
söderut. Ett livligt fågelliv och smältvatten som gör vattenfallen
väldigt kraftfulla. Några av resans höjdpunkter är de små kustsamhällena, Lofoten, vackra Helgelandskusten, Trondheim och
kulturstaden Bergen. Vårprogrammet ”The Arctic Awakening”
erbjuder aktiviteter på däck, egna föredrag och speciella utflykter
knutna till årstiden.
Information och bokning hos din lokala resebyrå eller på
www.hurtigrutenresan.se eller på telefon 0771-990 490.

ANNIVERSARY OFFER

Kirkenes – Bergen
6 dgr från kr

9 572*
Gäller mellan
15.04 - 31.05
Missa inte vårt
vårerbjudande
hurtigrutenresan.se

*Rabatterade priser på hela ( Bergen – Kirkenes – Bergen ) och halva ( Bergen – Kirkenes eller Kirkenes –
Bergen ) rundturer baserade på ospecifi serade invändiga och utvändiga dubbelhytter med helpension,
utvalda datum under perioden 15 april till 31 maj 2013. Begränsat antal platser. Prisexemplet är per person,
en halv rundresa Kirkenes – Bergen i ospecifiserad invändig dubbelhytt med helpension.

Norrköpingsmässan_122x175.indd 1

08.01.13 15:31

Prata resor med oss!
Välkomna till vår monter, tävla och vinn presentkort
BÅT & TÅG

TILL S:T PETERSBURG
guide
6 dagar med svensktalande guide*

*GRATIS ANSLUTNINGSBUSS FRÅN LINKÖPING

WEEKEND 4 dagar i S:t Petersburg

Avresor varje torsdag från Stockholm

ÚEFSLÚQJOHT#SVOOFSCKVEFSFYLMVTJWBNÚUFONFENÌOHBNÚKMJH
IFUFSUJMMBLUJWJUFUFSGÚSBUUGÚSHZMMBEJOLPOGFSFOT%SZDLFTFMMFS
DIPLMBEQSPWOJOHBSPDITUPSUVUCVEBW4QBCFIBOEMJOHBSÊSCBSB
OÌHSBFYFNQFM4PNNBSUJEmOOTDIBSUSBEFUVSFSQÌ(ÚUBLBOBMPDIJ4U"O
OBTTLÊSHÌSENFE.'-JOEÚOPDI4U3BHOIJMEoNBUFOPNCPSEQÌCÌUBSOB
ÊSMJLBHPETPNQÌIPUFMMFU
4ÚEFSLÚQJOHT#SVOOÊSFUUBOSJLUIPUFMMPDIFOGÚSTULMBTTJHLPOGFSFOTBOMÊHH
OJOHLNTÚEFSPN/PSSLÚQJOH NJMTÚEFSPN4UPDLIPMNPDINJM
OPSEPTUPN+ÚOLÚQJOH7JIBSMPLBMFSPDICÊEEBSGÚSVQQUJMMQFSTPOFS
7ÌSBLPOGFSFOTSVNFSCKVEFSNPEFSOUFLOJLLPNCJOFSBENFEEFOVOJLBBU
NPTGÊSFOGSÌOFOIJTUPSJTLLVSPSU7ÊMLPNNFO

SAMARKAND & SIDENVÄGEN

Möt vår kunniga guide på mässan

KAUKASUS

Hämta
vår bro
sch
på mäs yr
san

TRANSSYLVANIEN Nyhet!
TRANSSIBIRISKA JÄRNVÄGEN

Kryssningar
Norges fjordar, 18/5 samt 1/6
Geiranger, Sognefjorden och Bergen.

Nordkap, den 8/6

PRIS FR 7690:-

Tromsö, Geiranger, Bergen och Ålesund!
PRIS FR

13690:-

PRIS FR

14990:-

Brittiska öar, den 7/8
England, Irland och Skottland

S:t Petersburg & Baltikum
Riga, Tallin och Helsingfors

Avresor: 30/6*, 14/7*

5FMFGPOrJOGP!TCSVOOTF
XXXTPEFSLPQJOHTCSVOOTF

PRIS FR

9300:-

*Gratis anslutningsbuss från Linköping

De

la vår
r
e
s
Tel: 0771 - 70 22 00
farenhet!
w w w. l a t i t u d e t r a v e l . s e
Telefon (Vard. 9.00-17.30)
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Islandia resor

Island – ett udda och
intressant resmål
Bekvämast att nå Island är per flyg, men även
båtresor finns från Danmark.
– Det går dagliga flyg från Stockholm och
Köpenhamn samt 2 gånger i veckan från
Göteborg sommartid, säger Islandias VD Asta
Arnthorsdottir.
Väl på Island finns det många möjligheter
att nå olika upplevelser både i den moderna
huvudstaden Reykjavik samt ute i landet.
Där finns Europas största nationalpark,
Vatnajökul, stora och mäktiga vattenfall
samt sprutande gejsrar. Där finns möjligheter
att spela golf på många intressanta banor av
brittisk karaktär.
Med landets säregna natur finns det
många udda vandringsleder och ön är utan
tvekan ett eldorado för alla fågelskådare
med världens största fågelklippor.
Det nya konserthuset Harpa mitt i
Reykjavik har gett många internationella
artister möjlighet att komma dit och framföra sin musik.
– Här finns även möjligheter att åka
på delfin- och valsafari, bada i de varma
källorna och se islandshästarna i sin rätta
natur, s lutar Asta Arnthorsdottir.

Samarkand
– drömmarnas stad
vid Sidenvägen
– Samarkand vid Sidenvägen är en av världens
vackraste och mest intressanta städer, säger
Annika Söderblom som är Latitude Travels producent av resor österut, tillika älskad reseledare
av sina resenärer.
I nästan 35 år har Annika guidat resor till
Sidenvägens sagostäder Tasjkent, Samarkand,
Chiva och Buchara. Få svenskar känner dessa
städer och deras historia bättre än Annika, som
också har bott i Samarkand och kommit väl in i
det uzbekiska vardagslivet.
– Det är så mycket som fascinerar i dessa
trakter där handeln blomstrat i årtusenden, där
vetenskapen, litteraturen och arkitekturen nått
oanade höjder. Lägg till detta ett ljuvligt klimat,
underbara gästfria människor och ett ”nyfött”
land med många förhoppningar och utmaningar,
säger Annika och berättar att hennes möte med
Uzbekistan var ”kärlek vid första ögonkastet”.
En annan av Latitude Travels favoritstäder
är det sköna S:t Petersburg vid Nevafloden;
tsarernas och adelspalatsens stad och en av
Europas eleganta metropoler. Staden har ett
promenadvänligt centrum och sevärdheterna
ligger tätt; perfekt för en weekendresa och
lätt för den som vill upptäcka staden på egen

LATITUDE TRAVEL

Annika Söderblom i Samarkand

hand. Vandra längs breda avenyer och i vackra
parker, besök en livlig marknad eller titta in i
vodkamuseet.
– Eremitaget, Vinterpalatset, Isaakskatedralen
Det är, som vi brukar säga, svårt att inte bli
förälskad i S:t Petersburg, säger Annika förtjust.
Under resemässorna i Norrköping och
Linköping träffar du Annika i Latitude Travels
monter. Dessutom håller hon föredrag med
bildvisning om Latitude Travels resor till Ryssland,
Uzbekistan, Kaukasus och Transsylvanien. Du får
ett unikt tillfälle att diskutera resor österut med
Annika under mässdagarna.
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HURTIGRUTEN

En pigg 120 åring
Hurtigruten är känt världen över för att bjuda på
unika upplevelser i spektakulär natur. Med sina 11
fartyg gör dagliga avresor längs den norska kusten.
Hurtigruten har varit en livsnerv längs norska
kusten sedan 1893. Det betyder att ni i år fyller
120 år.
– Ja, visst är det roligt. Vi hoppas att det kommer
många besökare som vill fira med oss säger
Max Boldt som kommer vara på plats på Rese
mässan här i Linköping.
Hur kommer det märkas att ni fyller år?
– Vi kommer bland annat ha flera jubileums
erbjudanden nu i samband med mässan. Dessutom
bjuder vi alla att helt kostnadsfritt och utan motprestation bli medlem i vårt lojalitetsprogram 1893
AMBASSADÖR.
Något mer?
– Vi har fler nyheter än någonsin. Dels ändrar vi i
tidtabellen för första gången på 20 år och lanserar
Hjörundfjorden som läggs upp som en del av höstprogrammet ”Autumn Gold”, som fokuserar på
årstidens fantastiska färger och smaker.
I likhet med vårprogrammet ”The Arctic
Awakening” och vinters ”Hunting the light” erbjuder
höstprogrammet aktiviteter på däck, egna föredrag och speciella utflykter knutna till årstiden.
Man har dessutom utvecklat en helt egen meny
ombord som tillägnas hösten.
På expeditionskryssningar med MS Fram lanserar Hurtigruten – Tälta en natt i Antarktis! MS Fram
genomför unika expeditionskryssningar i Europa,
till Antarktis, Grönland och på Svalbard.
Vad önskar man sig när man fyller 120 år?
– Vi önskar många besökare till vår monter där
jag mer än gärna svarar på alla nyfikna frågor om
Hurtigruten, avslutar Max

Tälta i Antarktis

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS
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Janne Carlsson och Mikael Andersson på Solresor

Resor och upplevelser med kvalitet före k vantitet
På Solresors huvudkontor i Malmö hittar vi två före
detta Norrköpingskillar som flyttat söderut till Skåne
och Solresor, båda med mångårig reseerfarenhet
inom chartervärlden.
– Det stämmer, bekräftar Mikael Andersson
försäljningschef på Solresor i 12 år.
– Jag har varit här i 6 år och stortrivs med tillvaron
i Skåne intygar Janne Carlson om livet i Skåne.
För många resenärer är Solresor en ny erfarenhet i
charterbranschen men faktum är att man arrangerat
resor i 24 år och har idag resor till hela fem världsdelar och flyger från 8 flygplatser i Sverige. Man
kan med gott samvete kalla sig för en väl etablerad
researrangör.

Solresors signum
– Solresor är en svensk researrangör som satsar
hårt på att sticka ut och satsar även i tuffa tider. 
Inför sommaren 2013 utökar Solresor sitt program
i Turkiet med flyg till Dalaman och Marmaris samt att
de flyger från Norrköping till Azorerna den 18 juni.
– Ett annat spännande koncept är Solresors
upplevelseresor med svensktalande guider, Premiumresor, resor för den mogne livsnjutaren.
– Vi försöker att hitta resor med ett mycket rikt
innehåll så som gemensamma middagar, flera
utflyktspaket, spännande smakupplevelser mm.
Svenska guider är i Solresors värld ett kvalitets
begrepp, speciellt på de större utbud av rundresor

Nu är den här
Vår NYA
katalog
fylld med
spännande
resor
för 2013

Besök oss på
Resemässan
i Linköping
den 9/2

Vi har turistbussar
stationerade även i Linköping

013- 12 15 04 www.vadstenabuss.se 0143-125 40

som står till buds, här hittar man intressanta
destinationer som: Syditalien, Turkiet, Sydafrika,
Kenya/Tanzania, Kroatien/Montenegro, Kambodja,
Vietnam, Thailand, Costa Rica och USA.
De har sedan starten alltid sett kvalitet före
kvantitet och jobbar hela tiden mot tuffa uppsatta
mål dvs att tillfredställa solresenärer när de njuter
av sin semester, oavsett stränder eller äventyrliga
rundresor.
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Fritidsresor ökar
med Norrköpings
flygplats

fritidsRESOR

Resandet med Fritidsresor från Norrköping ökar
och det är självklart mycket tack vare Norrköpings
flygplats.
– Förr hade vi få avgångar från Norrköping.
Nu handlar det om sex avgångar på sommaren
och tre på vintern, berättar Yvonne Fridolfsson på
Fritidsresor och fortsätter:
– Och det är inte uteslutet att det kan bli flera,
samarbetet med Norrköpings flyplats och Jörgen
Nilsson fungerar utmärkt.
Allt talar alltså för att Fritidsresor kommer att ha
kvar sina avgångar från Norrköping och att satsningen kommer fortsätta.
– Det är en bra region att jobba i och just närheten
till flygplatsen uppskattas av östgötarna, förklarar
Yvonne.
Yvonne har jobbat på Fritidsresor i snart 35 år, och
hon har fortfarande ”Världens bästa Jobb”.
Om hon själv får välja resmål blir det Mallorca,
Kreta eller Gran Canaria och med den mångåriga
erfarenheten som hon har inom branschen vet hon
säkert vad hon talar om.
Yvonne Fridolfsson på Fritidsresor

Direkt från
Norrköping flygplats.
I sommar flyger vi dig direkt till Turkiet, Kreta,
Cypern, Rhodos, Mallorca & Menorca.
HOS
BOK A
TE
RMAS
Ä
N
N
DI
YR Å!
RESEB

Boka sommarsemester med direktflyg hos din närmaste resebyrå.
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EVENEMANG

LINKÖPING KONSERT & KONGRESS 9 FEBRUARI 2013 KL.10-15.30
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ilja Line.
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12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00

Hurtigruten – Explorer-resor: Antarkt
Swanson´s Travel – Res till Amerika
Grönlandsresor – En resa till världen
Grand Tours – Kina och Indien, följ m
Royal Caribbean Cruises – Flyg och
Norrköping Flygplats – Hela världen
Inkaresor – Peru, Inkafolkets land
Scandorama – Bussresor i Europa
Latitude Travel – Georgien, Armenie
MSC Cruises – Kryssningar i Medelha

PROGRAM MUSIKALEN:

Mässrabatter, resetips,
utlottning av resor med mera.

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

10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00

Royal Caribbean Cruises – Flyg och
BIG Travel – Jönköping Airport lyfter
Latitude Travel – Samarkand och Sid
Solresor – Upplev Solresor!
Hurtigruten – Världens vackraste sjö
MSC Cruises – Kryssningar i Medelha
Ving – Mexiko
Winberg Travel – Borneo, inte bara lå
Winslow Travel – Sagolika Sydafrika
Grand Tours – Resor för själen

UTSTÄLLARE

MONTER

UTSTÄLLAR

Arenabolaget
Apollo
BIG Travel
Bremen Tourism
Blåklintsbuss
Cyperns turistråd
Destination Gotland
Detur
Estlands turistbyrå
Favoritresor
Finnair
FlyBe
Fritidsresor/Resia
Finnlines

1
29
16
12
7
50
39
14
37
27
45
45
24
9

Grand To
Grönland
Gustavsv
Hurtigrut
Islandia
Inkareso
Jönköpin
Kinareso
KLM
Latitude
Linköpin
MSC Cru
Memira
NextJet
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Med reservation för ändringar

MONTER

UTSTÄLLARE

MONTER
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Nickes.Com
16
Nilsbuss
4
Norrköping Flygplats
45
Optiker Almå
49
Resia/Fritidsresor
24
Royal Caribbean Cruises 29
Scandorama
41
Solresor
23
Stockholm Skavsta
13
Swanson’s Travel
32
Söderköpings Brunn
3
Tallink Silja
24
Taxibil i Östergötland
33
Ticket
29

UTSTÄLLARE

MONTER

Turkietresor
Vadstena Buss
Vadstena Klosterhotel
Vikingbuss
Viking Line
Villa Fridhem Konferens
Ving
Winberg Travel
Winslow Travel
Västerviks Turistbyrå
Äventyrsresor
Ögonlasern Linköping
Ölvemarks Holiday

42
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26
22
38
44
17
21
10
27
49
41
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fran norrkoping

ÅN
FLYG FRPING
Ö
NORRK SIEN
TILL A
MED

Vinter 2012/2013
14/10 - 31/3

Teneriffa

25/10 - 4/4

Egypten

26/10 - 29/3

Sommar 2013
24/3 - 27/10

Turkiet

Fritidsresor & Ving

30/4 - 18/6

Mallorca

Gran Canaria

Fritidsresor & Ving

4/5 - 31/8

Turkiet

Detur

27/10 - 30/3

Gran Canaria

Fritidsresor & Ving

17/5 - 4/10

Cypern

Fritidsresor

21/1

Fuerteventura

17/5

Menorca

Fritidsresor

23/1, 30/1

Kap Verde

18/5 - 31/10

Antalya/Turkiet

Fritidsresor

11/2

Mexiko

18/5 - 8/6

Kroatien

19/3

Madeira

18/5 - 5/10

Rhodos

Fritidsresor

24/5 - 11/10

Mallorca

Fritidsresor

8/6 - 10/8

Kroatien

Ving

18/6

Azorerna

Solresor

29/6 - 26/10

Antalya/Turkiet

Ving

13/8 - 17/9

Mallorca

Ving

18/8 - 29/9

Rhodos

22/8 - 10/10

Kreta

Apollo, Fritidsresor & Ving

Solresor
Fritidsresor
Ving
Solresor

u

BESÖK
www.norrkopingflygplats.se
FÖR SENASTE NYTT!

o

Sök resan på www.norrkopingflygplats.se

Turkietresor
Ving

Apollo

Apollo & Ving
Fritidsresor
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NORRKÖPING FLYGPLATS

Jörgen Nilsson, Marknadschef, Norrköping flygplats.

Nytt charterrekord på Norrköping flygplats!
Förra året blev ännu ett rekordår för
Norrköping flygplats när det gäller charter
trafik. Fritidsresor och Ving gjorde stora
volymökningar samtidigt som Solresor
flög från Norrköping för första gången
och lanserade nya destinationer som t.ex.
Madeira och Azorerna.
För reguljärtrafiken var det istället ett annorlunda
år med upp och nedgångar. Inför 2013 väntar nya
möjligheter med ett fortsatt rekordstort utbud av
charterresor och Detur som ny charterarrangör från
Norrköping flygplats.

Störst på charter
Detur flyger för första gången från Norrköping
till Antalya/Turkiet lördagen den 4 maj. Charter
arrangören är en av Sveriges största och i och med
Deturs introduktion i Norrköping erbjuder samtliga
Sveriges största charterarrangörer Norrköping som
avreseort.
– Norrköping flygplats har av tradition varit en
av Sveriges starkaste regionala charterflygplatser.
Under de senaste åren har charterarrangörerna
tillsammans med oss tagit nya kliv och därmed är
Norrköping flygplats i nuläget Sveriges största
regionala flygplats på charter, säger Jörgen Nilsson,
Marknadschef, Norrköping flygplats.

Kroatien och Menorca
Apollo och Ving lanserar Kroatien som en
ny destination från Norrköping flygplats till
sommaren 2013. Båda arrangörerna flyger till

Split där resenären t.ex. kan välja att upptäcka
skärgården eller resa vidare ner till Makarska
Rivieran. Oavsett möter resenären ett klarblått
hav, gästvänliga invånare och vackra genuina
städer. Till Kroatien reser man varje lördag
från Norrköping med Apollo från 18 maj t.o.m.
8 juni medan Ving erbjuder avgångar från
8 juni till 10 augusti.
Fritidsresors nyhet från Norrköping för sommaren
är en unik avgång till Menorca – Mallorcas lillasyster.
Charterflygen till Mallorca är en riktig Norrköpingsklassiker men för de som istället vill upptäcka grann
ön är det här ett särskilt tillfälle att prova på den lite
mindre men minst lika charmiga grannön. Avresa
sker den 17 maj.
– Min personliga favorit kring Medelhavet är
nog Kroatien som helhet vilket kanske beror på att
jag ännu inte besökt Menorca. Bra bad, rofyllda
omgivningar och lagom temperatur är klockrena
argument för att besöka Kroatien i sommar. Är man
i närheten av Split är ett tips att ta båttaxi till världsarvsstaden Trogir och upptäcka en riktig pärla,
säger Jörgen Nilsson.

Hanoi och Xian med Finnair
Flybe erbjuder i samarbete med Finnair den garan
terat kortaste vägen till Asien från Östergötland.
Från Norrköping flyger resenärerna rakt över
Östersjön och därefter den rakaste vägen från
Helsingfors till någon av Finnairs 13 destinationer
i Asien. Bangkok är en favorit för många
Norrköpingsbor men i juni introducerar Finnair två
nya destinationer i form av Hanoi i Vietnam och

Xian som ligger i Kina och som bland annat är känd
för Terrakottaarmén.
– Flybe och Finnair är tillsammans en väldigt
viktig aktör på Norrköping flygplats. Via flyg
linjen till Helsingfors länkas Norrköping och övriga
regionen samman med den snabbaste resrutten till
Asien. Som bonus erbjuder dessutom Finnair den
snabbaste flygresan till New York om man t.ex. flyger
ut en måndag eller tisdag, berättar Jörgen Nilsson.

Flyg från din flygplats
Norrköping flygplats hade 111 343 resenärer 2012
och målsättningen är förstås att öka antalet
passagerare 2013.
Nyckeln till ökat resande från Norrköping flygplats är en kombination av lojalitet och produkt.
Under 2012 erbjöd charterarrangörerna en riktigt
bra produkt och ett rekordstort utbud. Marknaden
svarade omgående vilket har genererat ett ännu
bättre utbud för 2013.
– Det är marknaden som indirekt skapar
utbudet och vill man flyga från Norrköping är
det en förutsättning att man verkligen väljer att
söka resan från Norrköping och till sist flyga från
Norrköping.En livsmedelsaffär växer ju sällan om
kunderna väljer att handla någon annanstans.
Det är samma för en flygplats. Så egentligen kan
det verka enkelt men som alla ting är det ändå
komplicerat eftersom det är många parametrar
som ska stämma överens i slutändan. Men i
huvudsak betyder det att vi ska flyga så ofta som
möjligt från våra regionala flygplatser oavsett var
de ligger, avslutar Jörgen N
 ilsson.
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Upplevelser och händelser som blir ljuva
minnen för livet. Skäm bort dig med något
av våra lyxiga SPA- och weekendpaket.
Eller varför inte låta oss ta hand om dig för
en dag eller kväll?
Vi erbjuder njutning i en historisk och
avslappnad miljö med dig i fokus.
Varmt välkommen.

Sol och
badsemester
i Turkiet
Direkt från Norrköping
fr.

Boka på 011 - 622 00 eller villafridhem.se

3.390:–

Besök oss i vår monter

Erbjudande!

Direktflyg Norrköping - Antalya.
500 SEK i rabatt per person på samtliga
avgångar från Norrköping.
Flygperiod 4/5-31/8.

Boka mell
9/2 -15/2an
!

Välkommen
till vår monter för tips
och reseinspiration!
Fri direktanslutning från Linköping t.o.r.
när du bokar din resa. Värde 650:Erbjudandet gäller 9 – 12 februari.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Bokas hos Detur 08-723 46 00
Rabatten gäller ej endast flygstol, ospecificerade
resor eller redan prissänkta alternativ.

www.scandorama.se • 040-600 00 00
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Turkietresor utökar
Under kommande säsong utökar Turkietresor från fem
avreseorter i Sverige till femton och hoppas samtidigt att
kunna gå från cirka 26.000 till 65.000 resenärer.
– Nu slår vi på stort, säger Vickan Björkman på
Turkietresor.
Sedan starten för fem år sedan är det resor till Anatalya,
Alanya, Kemer, Belek (golfresa), Side, Belidibi, Camyuva
och Göynuk som gäller. I år utökar man dessutom med
nyheterna Bodrum, Marmaris och Icemeler.
– Vi satsar framförallt på resor från regionala flyg
platser som ligger i närheten av där man bor.
Säsongens första avresa sker den 16 mars och sista
hem den 2 november. Turkietresor flyger med det turkiska flygbolaget Sky Airlines. Ett flygbolag som de tre
senaste åren utsetts till “Europes Leading Charter Airline” av World Travel Award.

TURKIETRESOR

Villa Fridhem – en oas nära dig!
Norrköpings vackraste utsikt är det
många som menar. En oas tio minuter
från city.
– Jag vill påstå att det är onödigt
att åka till andra sidan av jordklotet
för att koppla av, säger Magnus
Dahlin, VD på Villa Fridhem.
Vad är det då oasen ute vid stranden på Bråviken har att erbjuda?
– Här finns många weekend
paket att tillgå, paket med gästernas
njutning i fokus. Vad sägs om en SPAweekend där man inleder med läckert
afternoon tea, fortsätter med en ljuvlig
SPA-behandling och avslutar dagen
med en extremt välkomponerad fyra
rätters middag för att sedan somna i
en vacker herrgårdsmiljö.

– Det vill jag kalla total avkoppling,
summerar Magnus Dahlin.

Villa fridhem

Gedigen historia
Villa Fridhem bjuder på minnen som
både består och berör. Det är inte
svårt att förstå att prins Carl byggde
sitt sommarresidens på denna plats.
– Vi har även suveräna möjligheter
att arrangera konferensverksamhet
och vår helhetslösning att anordna
bröllop är också mycket uppskattat,
slutar Magnus Dahlin och tillägger:
– Villa Fridhem är värt ett besök,
sommar som vinter. Varmt välkomna!

Ticket med allt för din resa

Linda Holmstedt, Ann-Sofi Ahlvar, Lisa Eklöf,
och Maud Engstrand vid Ticket Ikanohuset.

Ticket

Linda Lindvall, Nina Widerström och Elin
Gustafson vid Ticket i Linköping city.

Ticket satsar på kunskap, kompetens och service. De hjälper dig med
allt för din resa, från flygbiljett och hotell till hyrbil och bussresor.
– Vi kan täcka de flesta resebehov och erbjuder ett stort utbud
av privatresor, säger Linda Holmstedt säljchef på Ticket Ikanohuset
i Linköping.
Resorna med flyg från Norrköping är väldigt populära och det
krävs att man bokar i god tid. Redan nu går det att boka för vintern
2013-2014.
Likt förra året är även i år kryssningar populära och det är en restyp
som växer, bland annat i Medélhavet, Karibien och Asien.
– Under Resemässan i Linköping kommer Niklas från Royal
Caribbean att finnas på plats hos oss för att berätta om de kryssningar och erbjudanden som nu är aktuella, säger Linda och hälsar
alla varmt välkomna till Tickets monter.
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Premiär januari 2013
Besök
i mont oss
er nr
under
mässan 22
del av
våra fö och ta
erbjud rmånliga
an
Välkom den.
men!

Ett nytt fartyg med framtiden i sikte!
Det senaste tillskottet i vår flotta har premiär på
Östersjön i januari. Fartyget kännetecknas av nytänkande
i allt från design till inredning, teknik, miljö och spännande kryssningsupplevelser.Välkommen ombord på Viking Grace!
Läs mer på vikingline.se.

Välkommen till
Resias monter! (nr 24)
Ta del av mässerbjudanden till många härliga destinationer
och tävla om fina priser. Låt dig inspireras av vårt stora
sortiment. Vi förverkligar dina resedrömmar!

Menorca och Cypern

1.000:– rabatt
Gäller per bokning på resor till Menorca med avresa från Norrköping 17/5–14/6,
och Cypern med avresa från Norrköping 17/5–15/6. Bokas hos Resia LInköping
9/2-23/2, Gäller 1 vecka och alla hotell.

Affärsresor

Semesterresor

vikingline.se
2013

Resia Linköping, Klostergatan 32
013-35 65 00
Vard 9–18, lördag 10–14
www.resia.se/linkoping

2012-12-27 10.23

Vår nya resekatalog har kommit!
Välkommen till Monter 26 och hämta din katalog och prata resor med oss.

Se våra
2013!
nyheter
don

11/4 &
11/9

nytt datu
m

VI ÄLSKAR ÖSTERRIKE!
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många,
. . . och
fler . . .
många
www.vikingbuss.com

Kirchberg en favorit som varit med många år. Riktigt
bra 4**** hotell. Lunchpaket, Vi har fri dryck em/kväll.
Musikafton, grillkväll etc. Här brukar alla trivas.
Altenmarkt ny resa. Med nästan samma generösa
program på Hotellet som senaste årens succe Kirchberg
NORDEN

Ölands skördefest.......................................27/9....2d
Österlen..............................................24/6, 12/8....3d
Nyhet
Roslagen...............................................26/6,
5/8....3d
Nyhet
Rjukan...........................................................25/7....4d
Höga kusten.................................................27/6....4d
Bornholm ............................................27/6, 29/7....4d
Island ............................................................11/8....5d
Fjordnorge hurtigruten ...............................30/7....5d
Polcirkelkusten ............................................24/6....6d
Nyhet
Norge............................................................16/7....7d
E U R O PA

Rostock...................................29/3, 10/5, 18/10....3d
Burg Wissers.18/3, 15/4, 3/6,21/10, 1/11, m.fl....2d
Polenkryss ......24/3, 28/4, 5/5, 19/5, 2/6, m.fl.....3d
Shopping-kryss......27/1, 24/2, 24/3, 28/4,m.fl.....3d
Rügen med Usedom ............................2/5,
25/7....4d
Nyhet
Nyhet
Riga ................................................................9/5....4d
Spreewald ............................................2/7, 12/8....4d
Berlin 28/3, 9/5, 8/8, 12/9, 17/10, 28/11, 5/12....4d
Nyhet
Hamburg IGS ...............................25/4,
6/6, 8/8....4d
Nyhet
Schwerin vinfest............................................29/8....4d
Vi
har monterat
hör-slingor
ombord på
våra bussar.

Uttendorf ny resa. För dig som vill röra på dig lite. Maj-Inger
vår svenska Hotellvärdinna ,tar oss med på vandringar i de
fantastiska Alperna.
Fiberbrunn ny resa. Vi bor på slotthotell Rosenegg. Ett annorlunda spännande boende …tjocka väggar, vinklar och vrår.
Hildesheim....................................1/5, 5/6, 15/7....5d Kroatien - Novigrad....................................19/9..10d
Gardasjön.....................................................24/9....5d Spanien Costa Brava med Barcelona flyg/flyg....16/10..10d
Holland ...........................13/4, 16/4, 19/4, 22/4....6d Italien Sol o bad Lido Di Jesolo .........................6/9..12d
Prag ..................................16/4, 7/5, 17/9, 5/10....6d
Rehn-Mosel........................................17/8, 25/9....6d
Nyhet
Södra England/London flyg/flyg ................16/7....6d
Nyhet
Inkl. 2 st ”All
St Petersburg...............................2/6, 10/8, 8/9....7d
inklusiv Buffé”
et
Nyh
Toscana flyg/flyg ..........................................1/10....6d
Toscana flyg/buss..........................................6/10....7d
Bodensjön-Berninaexpressen ............29/6, 3/8....7d
Bekvämaste sättet att shoppa!
Nyhet
Paris....................................................11/4,
16/9....7d
27/1, 24/3, 28/4, 5/5, 12/5,
Nyhet
Uttendorf vandring ...........................13/7,
28/9....8d
22/9, 27/10, 24/11, 1/12
Nyhet
Fieberbrunn ..................................................31/8....8d
Nyhet
Kirchberg ..........................26/5,
6/7, 17/8, 13/9....8d
Nyhet
Altenmarkt.........................................20/7,
30/8....8d
Ungern-Györ......................................18/5, 31/8....8d
Bourgogne/Alsace mat&vin ........................5/10....8d
Nyhet
Polen -Warszawa-Krakow ..............19/7, 23/8....8d
Nyhet
Portugal flyg/flyg.......................................19/10....8d
Nyhet
Skottland Whiskyresa flyg/buss.................23/7,
17/9....9d 24/3, 28/4, 5/5, 19/5, 2/6,
Från
Skottland Tattoo..............................................7/8....9d 21/7, 4/8, 25/8, 13/10
Normandie....................................................13/9....9d Med nya Stena Vision
Andalusien flyg/flyg...................................12/10....9d

Ut och
Res–
Viking!

1690 Sek

TT-Line-kryss 3d

1490
Sek

Tulpanriket
HOLLAND

13/4, 16/4, 19/4, 22/4 6d

Mässor & Shopping
Hem & Villa ...................................................5/10 .....1d
Syfestivalen .................................................26/10 .....1d
Allt för hälsan ................................................9/11 .....1d
Mitt kök.........................................................9/11 .....1d

Teater- & Musicalresor
La Cage Aux Folles/Oscars .........................23/3....1D
Jesus Christ Superstar/Göta Lejon ............23/3....1D
Magnus Uggla/Hamburger Börs.................18/5....2D
Tattoo/Malmö ...............................................25/5....2D
Älskling jag är visst gift/Kalmar..................4/7....2D
Malena Ernman/Dalhalla .............................13/7....2D
Taubespelen/Tanumstrand...........................14/7....2D
Night of Queen/Dalhalla ...............................2/8....2D
Fredriksdalsteatern.........................................3/8....2D
Fyrverkerikonsert/Dalhalla.........................31/8....2D
Spök/Cirkus.......................................21/9, 26/10....2D
30årsfesten/Oscars .........................14/9, 12/10....2D
Miss Saigon/Malmö Opera .......................19/10....2D

Nygatan 32, Linköping
Tel 013-14 15 16
E-post: info@vikingbuss.com
www.vikingbuss.com

ANNONZERA annons- & reklam

13-010_122x175_linkîping.indd 1

Grupp & Konferens
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Gotland - som att åka utomlands

Destination Gotland

Sveriges största ö är lättare att ta sig till än vad många tror. Från Nynäshamn
och Oskarshamn går färjor dagligen året runt. Resan över tar cirka tre timmar.
Från Norrköping/Linköping finns närmaste flyglinje från Skavsta under sommaren och från Bromma övriga året. Väl framme möter en känsla av att vara
utomlands och det finns mycket att upptäcka och göra.
– Att den gotländska naturen är imponerande och annorlunda och att ön har
fina stränder vet de flesta. Även om Gotland oftast är soligast i Sverige under
sommaren erbjuder ön mycket mer än sol och bad, berättar Daniel Bengtsson
från Destination Gotland och mässamordnare för Gotland. Han berättar
vidare: Här finns bland annat möjlighet till fantastisk golf på Kronholmen, som
är rankad till Sveriges näst bästa golfbana. Gotland är också en perfekt plats
för konferenser och stora möten på vår kongresshall Wisby Strand. Året om
finns ett stort utbud av aktiviteter och upplevelser i samband med mötet.
Boendealternativ finns det gott om – både innanför Visbys ringmur och vid
stränderna längs Gotlands 80 mil långa kust.

BIG TRAVEL

Fredrik och Anna

Alternativen är många,
sportresor, rundresor eller
härliga kryssningar
Med kunnande och engagemang hittar BIG Travel resan du önskar! De
kan erbjuda en rad med spännande resor, inte minst när det kommer till
kryssningar i bland annat Asien,Medelhavet och jordenrunt.
BIG Travel skräddarsyr även resor för den som vill boka flyg, hotell
och bil, samt för den som vill resa på någon sport eller rundresa.
– Upplevelseresor är något som vi tror kommer att öka i framtiden,
säger Anna vid BIG Travel i Linköping.
– En upplevelseresa med flyg, hotell samt entrébiljett till någon
fotboll eller ishockeymatch blir allt vanligare att kunder bokar.
BIG Travel kan dessutom erbjuda rundresor med chartrat flyg i USA,
där boende, all transport, och mat är inkluderat i priset. En sådan resa
kostar mindre än man tror.
Under Resemässan i Linköping kommer Hasse från Nickes som
anordnar sportresor och Herman från Jönköpings Airport att finnas på
plats i BIG Travels monter. Passa på att tävla och vinn presentkort på
valfritt hotell, värde 1000 kr.
Besök BIG Travels monter på Resemässan eller butiken på
Platensgatan 7, så får du veta mer!

resia

Eva Lundh, Caroline B. Berlin, Anders Berggren

Alla resor under ett tak
På semestern vill man njuta och må väl, för tjänsteresan vill man ha en
smidig reselösning och för gruppresan vill man ha ett bra upplägg för
möten. Utbudet är enormt stort, så rådgivning och kompetens, behövs
mer än någonsin. På mässan vill Resia förmedla “det goda livet” med härlig
inspiration för kommande resor.
– Vår styrka är att vi hjälper kunden oavsett typ av resa, säger Eva
Lundh (chef för semesterresor och Grupp/konferensresor). Oavsett om
du reser på semester, i tjänsen eller med en grupp. Våra kunniga säljare skräddarsyr efter kundens önskemål, allt för att kunden ska få bästa
tänkbara upplevelse.
Resia har resor till hela världen och förmedlar bla. tågbiljetter, bussresor,
lågprisflyg med hotell, flygbiljetter långt bort och charterresor.
– De senaste åren märker vi att kunden, i hög utsträckning, vill kombinera
både avkopplande semester med något form av tema, ex vinprovning,
vandring, cykling, matlagning. All-inclusive hotell och koncepthotell t.ex.
endast för par eller hotell med barnklubbar, har också ökat i efterfrågan
från våra kunder, säger Eva.
Resia Linköping är den största enheten, utav Resias 60-talet butiker i
Sverige. Företaget omsatte 2012, 250 Mkr och har 33 anställda.
Resias butik för semesterresor ligger på Klostergatan 32. För dig som vill
ha hjälp med din tjänsteresa eller gruppresa, finns 25 duktiga medarbetare
på Storgatan 46 (1 trp). I hela 40 år har företaget funnits i Linköping.
– Varmt välkommen till Resias monter på Resemässan i Linköping! hälsar
Eva avslutande.
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Behandla
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"Gör
som
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med marknadens tryggaste
Behandla
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alternativ.
synthet
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alternativ.
med
marknadens
tryggaste
tryggaste alternativ.
alternativ.
Leg. optiker - Tomas Almå
Leg. optiker - Tomas Almå
Leg. optiker - Tomas Almå

Boka tid för fri screening!
Boka tid för fri screening!
En del av förundersökningen. Välkommen
Boka
för fri screening!
En del avtid
förundersökningen.
Välkommen
att boka tid på tel 013-13 95 28.
En
avtid
förundersökningen.
Välkommen
att del
boka
på tel 013-13 95 28.
att boka tid på tel 013-13 95 28.

Nygatan 18/Snickargatan 32, tel 013-13 95 28, www.ogonlasern.se
Nygatan 18/Snickargatan 32, tel 013-13 95 28, www.ogonlasern.se
Nygatan 18/Snickargatan 32, tel 013-13 95 28, www.ogonlasern.se

Nygatan 18 • 013-13 60 70 • www.optikeralma.se
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Välbesökta föredrag om resemål
Under Resemässann i Linköping kommer du kunna
möta all expertis inom resebranschen.
– Säkert är att det kommer att gå att få svar på
de flesta frågor gällande resor, garanterar Bert Ferin
som menar att information är en viktig del under
mässan

Föredrag varje halvtimme
Vid Resemässan i Linköping kommer olika reseaktörer,
varje halvtimme, hålla föredrag i Verdefoajén och
Musikalen. Och redan nu kan mässarrangören Bert
Ferin avslöja en del av innehållet.
– Det blir information om resor till exempelvis
Kina, Grönland, Mexico, Sydafrika, Azorerna, USA
och olika kryssningar samt bussresor runt om i

 uropa. Dessutom kommer det att informeras om de
E
möjligheter som idag finns att nå hela världen med
alla regionens flygplatser som utgångspunkt.
Föredragen är populära både bland reseaktörer
och besökare och det gäller att ha koll på klock
slagen och vara ute i något så när god tid för att få
en bra plats. Tider för de olika föredragen hittar du
på mittuppslaget i denna tidning, det ropas även ut i
högtalarna under mässans gång.
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 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.

”Förutom information
och föredrag är den
personliga kontakten
en viktig del av mässan”
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Royal Caribbean

Niklas från Royal Caribb
ean
hälsar alla välkomna

Flyg och kryssningspaket till Medelhavet
Enkelt, prisvärt och upplevelserikt!
Andreas Söderqvist från Royal Caribbean är nöjd
med tillvaron just nu.
– Intresset för kryssningar ökar stadigt och det
är tydligt att fler och fler ser fördelarna med att åka
på kryssning.
Under 2013 erbjuder Royal Caribbean flyg och
kryssningspaket från Rom, Barcelona, Venedig samt
Karibien.
– Vi satsar på att göra det bekvämt för våra
gäster genom att erbjuda ett komplett paket. Allt
för att det skall vara så smidigt och bekvämt som

möjligt. Vi syr ihop flygresa, transfer och kryssning
och bjuder på destinationer med salta bad, sol och
platser med starkt kulturarv. Det här passar allt från
kärleksparet, familjen eller kompisgänget som bara
siktar på att ha roligt säger Andreas Söderqvist,
försäljningsansvarig för Royal Caribbean i Sverige
Dessutom finns det speciellt anpassade kryssningar för de unga resenärerna.
– Ombord på utvalda fartyg finns figurerna från
bland annat Shrek, Madagaskar, Kung Fu Panda och
Draktränaren som bjuder på exklusiv underhållning.

”På sju nätter
hinner man
uppleva sex olika
destinationer i
olika länder”
Något som brukar vara mycket uppskattat fortsätter
Andreas Söderqvist.

Upplev mycket på kort tid
Med kryssningsfartygets hjälp hinner man uppleva
mycket på bara en vecka
– Där är vi absolut unika. På sju nätter hinner man
uppleva upp till sex olika destinationer i olika länder,
sammanfattar Andreas Söderqvist och hälsar alla
välkomna ombord.

det händer i vår monter!
royal Caribbeans representant niklas håller två föredrag under dagen.
Ta del av våra erbjudanden med royal Caribbean och apollo. Säkra din
plats och boka redan idag i vår butik!

fri uppgradering TiLL BaLkong
Boka din medelhavskryssning nu!
LIBERTY OF THE SEAS®

FLYG & 7 NÄTTERS KRYSSNING I VÄSTRA MEDELHAVET
Pris i balkonghytt med avresa den 30 juni 2013.
ARLANDA - KASTRUP.......................................FRÅN 14

259,-*

NAVIGATOR OF THE SEAS®

969,-*

SPLENDOUR OF THE SEAS®

FLYG & 7 NÄTTERS KRYSSNING TILL TURKIET & DE GREKISKA ÖARNA
Pris i balkonghytt med avresa den 6 juli 2013.
ARLANDA..............................................................FRÅN 12

1000:-

rabatt per bokning på alla resor till:

FLYG & 7 NÄTTERS KRYSSNING I ÖSTRA MEDELHAVET
Pris i balkonghytt med avresa den 18 augusti 2013.
ARLANDA - KASTRUP - LANDVETTER.........FRÅN 12

Vi Visar Vägen till
rätt resa!

875,-*

*Frånpriset gäller per person när 2 personer delar en balkonghytt. Priset inkluderar
flyg, transfer t/r flygplats/hamn, måltider, dricks, skatter och avgifter. Begränsat antal
platser. Uppgradering gäller på 7-nätters-kryssningar med ovan nämndafartyg med
avresa i perioden 1 maj - 31 augusti 2013. Gäller nybokningar under kampanjperioden 1 jan - 28 feb 2013. Kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter.

Vi har fler reserådgivare än det finns länder i världen.
Samma resmål kan upplevas helt olika. Det beror på vilka drömmar och förväntningar du har. Våra reserådgivare hjälper dig att hitta resan som är rätt för just dig.

Kroatien (direktflyg från Norrköping!), Mallorca,
Rhodos och Kreta.* Avresa 13/4-10/6 2013.
Bodrum, Belek, Alanya och Side i Turkiet, Kroatien
och Cypern. Avresa 15/8 – 31/10 2013.
Gäller nybokningar och namngivet hotell med minst 2 pers i ord.
bädd. *Avser flygdestination Chania på Kreta. Kan ej kombineras
med andra rabatter. Bokas hos Ticket Linköping senast den 28/2.

Välkommen till Ticket Linköping!
S:t Larsg. 30, tel. 013-14 63 20. Ikanohuset, tel. 013-13 00 60. www.ticket.se
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Besök sOLResORs mOnteR undeR mässan!
pRisexempeL:

Costa de Almería, Spanien fr. 5
Turkiet
Menorca
Kalabrien
Azorerna (från Norrköping)

Upplev värmen med solresor!

995:fr. 4 785:fr. 5 895:fr. 6 495:fr. 7 795:-
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FLYG FRÅN ÖSTERGÖTLAND!
Från regionens två internationella flygplatser når du hela världen.
Linköping City Airport och Norrköping flygplats utvecklar Östergötland.
För att fortsätta utveckla regionens flygtrafik behöver flygplatserna ditt aktiva stöd och dig som resenär.
Prioritera Linköping City Airport och Norrköping flygplats när du planerar din nästa resa.

REYKJAVIK

NRK
LPI

HELSINGFORS

KÖPENHAMN

AMSTERDAM

CANCUN

SPLIT

MENORCA
MALLORCA

AZORERNA

ANTALYA
KRETA

RHODOS

CYPERN

MADEIRA

TENERIFFA

FUERTEVENTURA
GRAN CANARIA
HURGHADA

KAP VERDE

www.linkopingcityairport.se

www.norrkopingflygplats.se

