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SIDER REISEEKSTRA

FERIEN
som passer for deg
Ferie. Fem små
bokstaver som
får oss til å
drømme om
lyse netter og
slaraffenliv.
Planlegger du
nå, blir feriedrømmen din!
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MED HEST OG KJERRE I IRLAND

Dagens travle småbarnsfamilier
kan ha godt av å koble seg opp
mot en rolig rytme der kloppen
de hestehøver, vakkert land
skap og fargerike puber gjør li
vet enkelt.
– Det er ikke nødvendig å kun
ne noe om hester på forhånd.
Åtti prosent av gjestene våre
har ingen hesteerfaring, forsik
rer innehaver Neasa Clissmann.
Og i tilfelle du ikke visste det;

Hjemmetreportasje

Tekst: Vibeke Montero
Foto: Vibeke Montero, Mai-Britt Elise Sverd, Star
Tour, Svein Brimi, KinaReiser, Björkängs Havsbad, Clissman, Colourbox, Ina Agency
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THAILAND FOR
SMÅ OPPDAGERE
Det er ikke uten grunn at Thai
land er barnefamilienes lang
distansefavoritt. Her er det noe
for alle. Strandmassasje for en
femtilapp, morsom shopping,
avslappet stemning — og ikke
minst — høy standard på ho
tellene. Den største bonusen
for småbarnsfamilier er at det
går direktefly fra Oslo. Med ut
gangspunkt i populære Phuket,
kan små og store kose seg på
The Flying Hanuman, som er
en «ziplinepark» der man ferdes
mellom tretoppene i Tarzan-stil.
◂ DU OG JEG: I Thailand er
elefanten hellig, og øyeblikk
som dette likeså.

110

Eventyrlig

TIPS TIL
FERIE MED
FAMILIEN

Irland er et av Europas trive
ligste land å reise rundt i. Ire
ne er langt over gjennomsnit
tet gjestfrie, og County
Wicklow utenfor Dublin er
frodig og smaragdgrønt på
typisk irsk vis.

PRIS: Fra 890 euro pr. uke
for hest og kjerre, samt et
minikurs i hestehold. www.
clissmannhorsecaravans.com

TIPS!

Kultbutikken Gekås
Ullared ligger kun en
halvtime unna! www.
bjorkangscamping.se

▾ ELEFANTSPA:
På Elephant Hills får
barna ta del i det
daglige vedlikeholdet
av dyrene. Også
skrubb og vask.

IDYLL PÅ
SVENSKEKYSTEN
Alt som får Sverige til å virke trevli
gare enn Norge, finner du på Vest
kysten. Eller Bestkysten, som inn
byggerne selv kaller den.
Vi nevner kanelbullar (de har en
egen kanelbulledag den 4. okto
ber!), korv och majstång. Øya Kos
ter er en gammel kjenning, men
har du vært i østersbyen Grebbe
stad, fiskelandsbyen Smøgen eller
i sommeridyllen Marstrand? Vi an
befaler en tur langs svenskekysten
helt ned til der Kattegatt skvulper
mellom Danmark og Sverige. Björ
kängs Havsbad er et lekkert stop
pested underveis. Her kan du telte
eller leie deg en liten «stuga».

REISEN: Fly direkte OsloPhuket med charterfly. Både
Star Tour, Apollo og Ving til
byr dette. Flyreisen tar cirka
elleve timer dit, og tolv timer
på tilbakeveien.
Priseksempel fra kr 11 400
pr. person med Star Tour for
to uker i høysesong.
www.flyinghanuman.com
www.elephant-hills.com
HJEMMET NR. 21/13

▸ STORE
OPPLEVELSER:
Ingen verdens
dataspill kan erstatte
magien som oppstår
når dyr og barn
møtes. Her fra
langedrag.

Kortreist

SVØM MED DELFINER:
Moro for store og små.

Hvis adr en al in ikke står
øverst på ønskelisten, så an
befales et lærerikt besøk til
Elephant Hills, to timer nord
for Phuk et. Her får barn a
komme tett inntil de store ele
fantene, mate og vaske dem.
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▴ KLOPP, KLOPP:
Snille hester frakter
deg og familien gjen
nom smaragdgrønt
landskap i Irland.

FjØSLUKT:
Bybarna
synes det
stinker i fjøset,
men det er
glemt så snart
de får hilst
på dyrene.

FAMILIELEIR PÅ LANGEDRAG
Fjellgården sør for Gol kjenner vi godt fra tv-serien «Vi på
Langedrag». Her får barna være nær dyrene og kjenne på
lodden pels og fuktige snuter. Å mate selveste skogens kon
ge, eller senke nesen i geiteragget og stole på samspillet
mellom seg selv og dyrene, er sånt små barn vokser på.
Langedrag holder åpent året rundt, og tilbyr alt fra dagsbe
søk til ukeslang familieleir. www.langedrag.no
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FERIETIPS
TIL JENTETUREN
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◂ SLARAFFENLIV:
Jenter på tur kan lene
seg godt tilbake og la
cruisekapteinen ta
kontroll.

I CRUISE
OG DUS
Få reiseformer er like jentetur-venn
lige som en cruiseferie. Tenk bare;
du slipper å drasse på tunge koffer
ter, du får sett mange steder på
samme ferie i tillegg til at alt er til
rettelagt for maks komfort. Det gjel
der bare å velge riktig skip. De sto
re monsterskipene passer best for
barnefamilier og pensjonister som
i størst mulig grad vil underholdes
ombord. Det sier seg selv at vann
sklier, enorme basseng, bowlingba
ner og store buffeter er støyende.
Da er det langt bedre å velge et
mindre skip, som for eksempel The
Quest og The Journey fra Azamaragruppen. Der er det cirka sjuhundre
passasjerer ombord, og selvom un
derholdningstilbudet ikke er like
overveldende, scorer skip i denne
størrelsen på personlig service, fra
vær av køgåing, og ikke minst, de
legger til i nøye utvalgte havner der
du har godt med tid.

CRUISETIPS:
Azamara er et såkalt pre
mium selskap, hvilket be
tyr at standarden er høy.
Pris fra kr 14 000 pr. per
son. Andre cruiseselskap
med tilsvarende service,
er Silversea, Windstar og
Oceania.
www.azamaraclubcruises.com
www.silversea.com
www.windstarcruises.com
www.oceaniacruises.com
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▸ DUFTEN AV FERIE
Giorgio Armani har
latt seg inspirere av
den vakre italienske
øya Pantelleria.
Acqua di Gioia Eau
Fraîche får deg til å
drømme om sol og
sommer. Kjøper du 50
ml til ca. kr 550, får du
20 ml med på kjøpet.
Perfekt i reisevesken!

▾ SPREKE DAMER:
Alpillene er en fjellkjede i
Sør-Frankrike som kalles
blondekanten. Her er (f.v.)
Marianne Bockfeldt, Liv
Klungsøyr, Ingrid Jovik,
Sissel Dahl Nielsen og
Fabienne Colomer for
nøyde med dagens
etappe.

PÅ TO HJUL
I PROVENCE

Ingenting smaker så godt som
en fransk lunsj i skyggen, med
lokal vin i glasset og dryppen
de oster til dessert. Men det
smaker om mulig enda bedre
etter at man har tilbakelagt
dagens etappe på sykkel!
TransProvence er et byrå som
tilbyr sykkelturer gjennom
Frankrikes lekreste landskap.
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De har lokale samarbeidspart
nere som tar godt i mot deg,
leverer ut sykler og turmateri
ell (kart og turbeskrivelse på
engelsk, kartholder, sykkel
veske og hjelm). Turen er lagt
opp med overnattinger på
gode hoteller, frokoster og
noen middager underveis.
Bagasjen blir kjørt mellom
overnattingsstedene, slik at
du bare tar med deg det du
trenger samme dag.
EKSEMPEL PÅ TUR: 4 da
ger gjennom fjellkjeden Alpil
lene (også kalt blondekanten).
Korte dagsetapper mellom
25-46 kilometer gjennom sy
press-og olivenlunder og pit
toreske landsbyer. Pris fra kr
5150 pr. person for sykkel,
sykkelutstyr, hotell underveis
og halvpensjon (reisen til og
fra Frankrike er ikke inkludert).
www.transprovence.no
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Shopping

«Alle» har vært på Mallorca før,
men å reise med venninnene er
noe helt annet enn en forutsig
bar sydenferie med familien.
Innstaller dere på et lekkert ho
tell i hovedstaden Palma og
nyt godt av shopping, restau
ranter og spansk storbystem
ning. Avinguda de Jaume III og
smågatene rundt Plaça Mayor
regnes som byens beste shop
pingområder. Her ligger billig
og dyrt tett i tett. Men gå heller
ikke glipp av håndtverksdistrik
tet rundt Plaça Sant Eulalia.
Strendene ligger en kort taxieller busstur unna, og den flot
te beach club’en Puro Beach
ligger ytterst i havgapet, der
hvitflagrende design og nytelse
står i fokus. www.purohotel.com

▴ SYKLUBBEN: Berit, Eva,
Kristin, Heidi, Tove og Anita fra
Trondheim kaller seg selv «syklubben
uten tråd», og de unner seg jevnlige
husmorferier uten mann og barn.

NEW YORK

Det er ingen hemmlighet at
damer på tur er opptatte av å
shoppe. Det er heller ingen ny
het at New York er en drøm
medestinasjon for deg som er
glad i butikker. Men trå gjerne
opp nye ruter utenfor de kjen
te avenyene. Williamsburg og
Bedford Avenue i Brooklyn er
fulle av spennende vintagebu
tikker og bohemske funn. Li
keså East Village. En time med
buss fra Manhattan finner du
outletstrøket Woodbury, hvor
du kan gjøre solide kupp på
mer enn to hundre butikker!
Ønsker du helt ferske tips om
hva som beveger seg i det
store eplet før avreise, ta en
titt på det informative, norske
nettstedet www.tversover.no,
www.premiumoutlets.com
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ROMANTIKK
MED
KJÆRESTEN
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MAGISKE
MALAYSIA

Langkawi sies å være
Malaysias aller vakreste
øygruppe. Kombinasjonen
lekre strender og jomfru
regnskog lokker. De aller
fleste er på jakt etter det tro
piske paradiset, du vet, der
man drikker kokosnøttmelk
på en kritthvit strand mens
solskinnet reflekteres i et
aquamarint hav. Og nettopp
det finner man på Pantai
Cenang, stranda som ligger
tjue minutter øst for flyplas
sen. Her er det størst utvalg
i kafeer, restauranter, vann
sport og butikker, uten at
det blir påtrengende på
noen måte. Går du lei av
palmesus og strandliv, leier
du en bil eller moped og
drar på oppdagelsesreise
rundt på den vakre øya.

Parterapi! Ferien styrker
forholdet og gjør oss
mer romantiske.

REISEN DIT: Quatar Air
ways flyr fra Oslo til Lang
kawi med to stopp under
veis. Pris ca. kr 8000.
www.qatarairways.com
SOLBESKYTTELSE:
Genefique Soleil med
faktor 50 er en perfekt
ansiktskrem til både byog badeferier. Praktisk
og drøy tube, kr 410,
Lancôme.
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BURMA ER ET
EVENTYR:
Juvelbesatte
pagoder, ube
rørt natur, gjest
frie mennesker
og vakre stren
der.

ATLANTERHAVSSTRENDER:
Kapp Verde byr på ekte øyliv
og lange strender med fløtefarget puddersand.

øyliv VAKRE
Ekte VILLE,
KAPP VERDE

Amour: Du trenger
ikke stort mer enn en
benk, litt vårsol og
hverandre for å føle
romantikken i Paris.

ELEGANTE PARIS

To «kir royale» på gatekafé,
eller bare en kyssepause på
en av Seinens broer. Kanskje
en luftig tur opp i Eiffeltårnet
for de som ikke har vært her
før. Paris er en sånn by som
byr på romantiske øyeblikk
overalt. Bare å rusle ned ave
nyene og høre det franske
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språket scorer høyt på den
romantiske skalaen. De ekstra
forelskede kan feste en sym
bolsk hengelås med egne
navn på Pont des Arts, eller
risse inn navnene sine i trær
ne langs Seinen for å markere
udødelig kjærlighet. Og hvis
ikke det funker, så kan man
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alltids ty til formelen rødvin +
baguette + ost = amour!
TIPS: Bo sentralt. Den pari
siske metroen er definitivt ikke
romantisk. Vi kan trygt anbefa
le byrået Special Apartments
som leier ut alt fra små el
skovsreder til luftige loft.
www.specialapartments.com

Charter er definitivt ikke hva
det var. Nå flyr Star Tour deg
til Myanmar (Burma), landet
som for bare få år siden var
lukket for turisme. Vestlig
innflytelse er fortsatt mini
mal, og du finner hverken mi
nibanker, McDonalds eller 7
Eleven. Ngpali er en vakker,
tre kilometer lang strand
strekning i Bengalbukten,
der du har mulighet til å nyte
godt av palmesus og Det in
HJEMMET NR. 21/13

BURMA

diske hav. Gå for all del ikke
glipp av det smellvakre kul
turlandskapet Bagan i inn
landet, der mer enn to tusen
pagoder snakker sitt eget
språk om buddhismens
plass i landet.
BESTE TID FOR REISEN:
Oktober – mai. Pris: Med
Star Tour koster det ca. kr
20 000 pr. person for to uker,
inklusive flyreiser og hotell.
HJEMMET NR. 21/13

Det er fort gjort å tro at
øygruppen Kapp Verde
er et «Kanari light». De ti
øyene ligger nemlig tre
timer sør for Gran Cana
ria i havgapet vest for
Senegal. Men Kapp Ver
de er alt annet. Norske
aviser og köttbullar fin
nes bestemt ikke, og
aquaparker og delfin
show må du gudskjelov
se langt etter. På øya
Boa Vista finner du fak
tisk knapt et høyhus, og
veinettet er bare et sam
mensatt nettverk av
humpete, uttørkede el
veleier og korte, asfalter
te strekninger. Men et
par,tre luksushotell fin
nes, og de ligger selv

sagt direkte på de lange
strendene med fløtefar
get puddersand. Kapp
Verde er med andre ord
perfekt for deg som vil ha
vintersol uten jetlag, At
lanterhavsstrender uten
folkehav — og mest av
alt; en smak av ekte øyliv.
REISEN: Den enkleste
måten å komme seg fra
Norge til Kapp Verdeøyene på, er med Star
Tour. Priseksempel: Fly
reise og hotell i en uke
starter på kr 4000. Reise
tid er ni timer fra Oslo, in
kludert en 45 minutters
teknisk stopp på Gran
Canaria for å fylle driv
stoff. www.startour.no
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SHOPPINGGAL:
Christine Haugseth
Andersen fra Drammen
har bosatt seg i Dubai,
og er stadig innom
tekstilsouken for å finne
kashmirsjal av beste
kvalitet.
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Kystbyen Rovinj er en av mange
edelstener i Kroatias smykkeskrin

ALENE —
SAMMEN
MED
ANDRE

Tips!

BLI MED PÅ VERDENS MEST
EVENTYRLIGE TOGREISE

Transsibirske drømmer! Noen
reiser er mer myteomspundne
enn andre, og hvem har vel
ikke drømt om å innlosjere
seg i en komfortabel togkupé
og oppleve Uralfjellene, Sibir
og Mongolia på det som er
verdens lengste togreise? Til
synelatende skjer det ingen
ting, men det er jo selve rei
sen som er målet på denne
ferden som tar deg gjennom
åtte tidssoner. Og fordi du rei

SINGELREISER
www.carpe-diem.no
www.havfruereiser.no
www.jomfrureiser.no
www.unnis-aktivitetsferie.no
www.inspiratour.com
www.kulturreiser.
no

ser så langsomt østover, har
du muligheten til å skru klok
ken en time fram hver dag og
ankomme Beijing uthvilt og
opplagt. Den 19. august leg
ger Hjemmets lesere ut på tur
med Den transsibirske jernba
nen. Kjenner du det rykke i
reisefoten, kan du sjekke om
det fortsatt er ledige plasser.
Ta kontakt med Kinareiser på
tlf: 22 98 22 00 eller e-post:
nihao@kinareiser.no

LES MER PÅ: www.kinareiser.no

«Moren min leste jo
enormt, var en veldig
glup dame, orientert og
eventyrlysten.Da hun
var 55 år reiste hun
med Den transsibirske
jernbanen og overtalte
faren min til å bli med.»
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Alle har en venninne som su
ger til seg oppmerksomhet,
og gjør hva som helst for å bli
lagt til merke til. Sånn er Du
bai også, og man skal kjenne
henne ganske godt for å opp
dage hennes lunere sider.
Som turist er man nesten
sjanseløs i møtet med alt som
er raskest, dyrest og høyest.
Dette bestemte Gry Anine
Strøm seg for å gjøre noe
med. Hun har bodd i Dubai i
over to år med mann og barn,
og har brukt tiden til å bli
kjent med emiratets skjulte
skatter. Selv er Gry opptatt av
velvære og yoga, og dette har
hun bakt inn i utfluktene sine.
Hva med et opphold på fem
stjerners luksushotell i ørke
nen, der lunsj, middag, ka
melferd gjennom sanddynene
med musserende i glasset,
samt en sparunde med mas
sasje og yoga i soloppgangen
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er inkludert? Vi har testet
turen, og gjør det gjerne igjen!
PRIS: Kr 3600 kroner pr. per
son i delt dobbeltrom. På
www.samadhi-opplevelser.
com kan du lese om Grys
andre utflukter.

Forfatter Per Petterson

EN VIKTIG BOK
Snart 40 år er det gått
siden formann Maos
død. Siden den gang
har vi fått et klarere
bilde av hva som
skjedde under hans
styre. Mesterlig og in
tenst redegjør forfatter
Torbjørn Færøvik for
konsekvensene av
den brutale politikken,
samtidig som han for
klarer hvorfor det kun
ne skje. Nettopp derfor er «Maos rike» en
særdeles viktig bok.
Cappelen Damm

SAVANNEN LOKKER

Safari er i skuddet som aldri før, og selv om det
ikke er den rimeligste ferieformen, så er det en
opplevelse du aldri glemmer. Tenk bare å snike
seg musestille inntil et vannhull der elefanter,
bøfler og sebraer står side om side et par meter
unna. Flere charterselskaper har safari på pro
grammet sitt, gjerne i kombinasjon med en uke
med sol og strand på krydderøya Zanzibar
eller Dianikysten sør for Mombasa.

SOMMERIDYLL:
Solmoden frukt,
maleriske miljøer
og krystallklart
vann! Marta Mudri
er ikke i tvil om at
hennes hjemland
Kroatia må bli
sommerens
førstevalg!
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Singelreiser

REIS MED LIKESINNEDE

Alene, sammen med andre!
Carpe Diem er et reisebyrå for
deg som vil reise på egen
hånd, uten å være alene. Om
du vil på safari i Afrika, øy
hoppe i Hellas, slikke sol i
Mexico eller nyte pub- og mu
sikkultur i England, så har
Carpe Diem gode — og ikke
minst — rimelige opplegg.
Over halvparten av kundene
har reist med dem tidligere,
og det sier litt om kvaliteten
på reisene. Reisebyrået er
opptatt av ikke å fremstå
som en sjekkeklubb for tjueå
HJEMMET NR. 21/13
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ringer, men heller en formidler
av opplevelser som man kan
dele med andre likesinnede.
Inspiratour er en annen reise
arrangør som tilbyr spennen
de reisemål hvor man kan del
ta på egen hånd. De trekker
frem sine populære vandrin
ger gjennom Cinque Terre og
Italias blomsterriviera, som
koster 9990 kroner for fire
netter (fly og hotell inkludert).
Priseksempel Carpe Diem: Én
uke i Kroatia kr 11 450. To
uker i Mexico kr 14 950.

REISEFAKTA
Star Tour arrangerer flere ty
per safarier i Kenya. Du kan
for eksempel kombinere én
ukes Temareise med én uke
ved Mombasakysten. Pris fra
kr 22 650 kroner pr. person.
www.startour.no
Solia arrangerer blant annet
en femten dager «Karen
Blixen-safari». Pris fra kr

▴ SAFARI
JOMFRU:
Kristin Slot
terøy er på
safari for
aller første
gang, og kan
ikke tro hvor
nærme hun
kommer dy
rene i nasjo
nalparken
Tsavo East.

23 000 kroner pr. person.
www.solia.no
Paradisreiser arrangerer
safari i luksusklasse.
www.paradisreiser.no
Basecamp Explorer arrange
rer safarier i Masai Mara ba
sert på en bærekraftig tilnær
ming til turisme.
www.basecampexplorer.com
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