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ABBA
Bli med på en interaktiv opplevelse i ekte ABBA-ånd. Vandre
rundt blant kule miljøer og sceneklær fra ABBAs gull-år eller
lag din egen hit her på Djurgården.
www.abbathemuseum.com

Det beste Dow
Nei, du trenger ikke reise med
ryggsekk til Australia. Kontinentet
er like mye for luksusdyr som for
backpackere, og har noen helt
fantastiske resorter – som Southern Ocean Lodge på Kangaroo Island. Australiareiser tilbyr nå en
tur de kaller Det eksklusive Australia, som i løpet av 17 dager går til
det ypperste landet har å by på,
inkludert denne resorten. Ønsker
du å ta den helt ut når australiareisen endelig skal gå i oppfyllelse,
koster moroa fra kr 138 000 per
pers. Men så får dere også fly
business hele veien – og tilbake.
www.australiareiser.no

OL-feber
Visste du at eskimoene og indianerne fra
Nord-Amerika har sitt eget OL-lignende arrangement? Hvert år møtes urfolk fra USA,
Canada og Grønland for å konkurrere i blant
annet grener som «ear pull», «two-foot high
kick» og «Eskimo stick pull». Men først og
fremst er det en folkefest for å feire den
unike kulturen de bærer på.
www.explorefairbanks.com

Fotografiska
Et av Stockholms mest populære severdigheter. Her henger
alltid fotokunst fra verdens
beste fotografer på veggene.
Museet har også en hyggelig
kafé, restaurant og bar.
www.fotografiska.eu

Albania
neste
Vasamuseet
Etter å ha sunket i 1628 og ligget under vann i hele 333 år,
fant krigsskipet Vasa veien til
utstilling på Vasamuseet. Skipet
er det eneste fra 1600-tallet
som er så godt bevart og museet er Skandinavias mest besøkte museum.
www.vasamuseet.se

Da reisemagasinet Travel + Leisure
nylig lanserte en liste over de hotteste «up and coming»-destinasjonene, var det Albania som tronet høyest på listen. De trekker
spesielt frem den albanske rivieraens solgaranti og den kulturelle
steinbyen Gjirokastra, som har
stått på Unescos verdensarvliste
siden 2005, som høydepunkt.
Kanskje neste ferie bør gå hit?

Seks land på
18 dager

own Under

Enten det er store kultur- og
naturopplevelser eller flest mulig
land i passet som er viktig for deg,
så er Mellom-Amerika et sted på
kartet å merke seg. Her er nemlig
avstandene ganske små, slik at du
kan ta flere land i løpet av en og
samme reise. Albatros arrangerer
til vinteren en 18 dagers gruppetur
som går innom både Panama,
Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras og Guatemala.

Badebyen Berlin
Du tenker nok ikke på Berlin som en typisk badeby, men du kan
faktisk bade i elva Spree, som renner gjennom byen. Du bør riktignok ikke hoppe uti hvor som helst, men legge turen innom Das
Badeschiff (Badeskipet), som er en av byens kule strandbarer. Her
ligger nemlig et basseng som en øy midt i elva, så husk badebukse!
www.visitberlin.de

1001 natt
Reiser du til Marrakech i Marokko
bør du ta en natt eller to på en av
byens riader. Mange av dem er
ultraluksuriøse – og overgår hverandre i eksotisk design og interiør.
Karmela Princesse er siste skudd
på stammen. Dobbeltrom fra ca.
kr 1400.
www.riadkarmelaprincesse.com

Stressa
sjåfører

Bølgevarsel

Ferske tall fra Europeiske
Reiseforsikring og Trygg
Trafikk viser at 48 prosent
av oss synes det er slitsomt
og stressende å kjøre bil i
utlandet. Likevel velger over
halvparten å leie bil på ferie.
Så da er du altså ikke alene
om svetten renner litt ekstra i rundkjøringen i Berlin
eller av og på ferga i Kroatia.

Kystverket og BarentsWatch har
gjort det lettere og tryggere for
sjøfarende å navigere i kystområder i sommer. Tjenesten Bølgevarselet forteller nemlig prognoser
for bølgehøyde, periode og retning
inntil 60 timer frem i tid, og fungerer for både pc, nettbrett og mobil.
www.barentswatch.no/bolgevarsel

