Tema / Sommerferie

Sommerdrømme
Sommerferien er for manges vedkommende årets absolutte højdepunkt. Det
er under solen, med uendelige timer til rådighed, vi finder sammen med familien
eller vennerne om fælles oplevelser. En vidunderlig ferie gemmer sig som
uvurderlige minder i livets scrapbog, så det kan godt betale sig at lede efter
det helt rigtige sted. Vi har fundet et hav af skønne sommerdestinationer til
dig og der er noget for enhver smag, uanset om du er på udkig efter en ferie i
børnenes tegn eller et hideaway til dig og din elskede…

Sommerferie
8 steder

Tema: Sommerferie

Den perfekte
sommerferie 2012
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Det er nu, du skal til at bestille din sommerferie, men hvad er du til? Romantisk storby,
afslappet charter eller eksotiske strande i Østen?
Vi har fundet 8 varme forslag til din sommerferie i 2012.

1.
1. Forkælelse for ungerne: Mallorca
Mallorca er andet end bare charter og grisefester. Det er også masser af aktiviteter
for børnene. Besøg fx Aqualand, et stort vandland, som både byder på store rutsjebaner og små soppebassiner. Udover det skønne og børnevenlige vandland, er
dragegrotterne, Cuevas del Drach, også et yndet sted at tage børnene hen. Turen
rundt i de fascinerende grotter med smukke og sjove drypstensformationer tager
ca. en time, og ved enden bliver du mødt af en strygerkvartet, som spiller Chopin fra
både ude i vandet. Har du mod på mere vand, skal du ikke snyde dig selv for en tur
til én af Mallorcas store strande, hvor både børn og voksne kan slappe af, lege og
nyde livet. Her er Platja d’Alcúdia klart at foretrække. Vandet ved bugten er klart og
lavt, der er læ, og så ligger det tæt på en del gode hoteller, hvis de små skulle blive
trætte eller sultne. Den nordlige del af Mallorca er for familier den mest populære
del. Indkvarter jer på Botel Alcudiamar Hotel og nyd den dejlige, spanske ferieø
sammen på byen Alcudias skønne strand.

2. Spa og wellness: Budapest
Budapest bliver kaldt for Østeuropas Paris, og det er ikke for ingenting.
Her er nemlig smukke, gamle bygninger, romantiske restauranter og lækre
kurbadscentre. Er du ikke så meget til sandstrand, skal du tilbringe din
sommerferie her, hvor skal du fokusere på primært to ting: Det store,
fantastiske og billige udbud af spa og wellness, og byens mange gode og
billige restauranter.
Budapest bliver delt af floden Donau, hvor Buda ligger på den ene side, og
Pest ligger på den anden. Pest er den pulserende del af byen og har
masser af restauranter og natklubber. I Buda ligger Fiskerbastionen, byens
bedste udkigspunkt. Her får du et smukt panorama vue ud over Ungarns
hovedstad. Budapest har en lang tradition for spa og wellness, og derfor
er byen velegnet til livsnydelse ud over det sædvanlige. Prøv det
verdensberømte spahotel Gellért, som blev bygget helt tilbage i 1918. Her
er termiske bade af enhver art, og du vil føle dig som født på ny, når du har
prøvet disse bade. Det kan også anbefales at tage en overnatning på
Gellért. Når du har været i spa, så gå efter én af byens mange, lækre
restauranter med lokal menu. Prøv fx Rivalda, en gourmetrestaurant på
Budabjerget. Maden er udsøgt, ligeså er udsigten, og så er det billigt.

2.

Botel Alcudiamar Hotel, Passeig Marítim, 1, 07410 Port d’Alcudia

Hotel Gellért, XI. Kelenhegyi út 4-6. www.gellertbath.com

Pris for flybillet: Fra 1600 kr. i højsæson
Land: Spanien Ø: Mallorca
Klima: Middelhavsklima, omkring 30 graders varme om sommeren
Valuta: Euro
Flyvetid: Ca. 3 timer
Vaccination: Ingen

Pris for flybillet: Fra ca. 1.000 kr. i højsæson
Land: Ungarn / By: Budapest
Klima: Kontinentalt klima, omkring 35 graders varme om sommeren.
Valuta: Ungarnske forint
Flyvetid: 1 time og 50 minutter
Vaccination: Ingen
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4.

3.
3. Eksotisk sejltur: Halong Bay

4. Kulturel dykkerferie: Cypern

Nogle steder er så betagende, at man næsten ikke tror sine egne øjne. Et sådan
sted er Halong Bay i Vietnam, som er blevet optaget på UNESCOs liste over bevaringsværdige områder. For at komme til Halong Bay, skal du køre i bus fra Hanoi til Hai
Phong. Herfra kan du tage på små to- eller tredags sejlture ud blandt de mange
små øer, der ligger i området. Du kan enten overnatte på båden eller på en af øerne.
Halong Bay er bl.a. kendt for sine store kalkstenklipper, samt hovedøen i bugten Cat
Ba. Her kan du på sejlturen også overnatte. Når du er kommet i havn, er der rig
mulighed for at slikke sol på én af de mange, smukke strande. Her kan du også
sejle i havkajak og nyde Vietnams anderledes kultur. Selvom sommermånederne er
regntid i Vietnam, kan du roligt rejse hertil. Der er stadig langt flere solskinsdage, og
skulle du komme ud for et af de enorme regnskyl, er disse også en oplevelse i sig
selv.

Cypern er mangfoldighedens ø, hvor du finder kilometerlange sandstrande, fredet
ruinpark, pulserende storby og storslået natur. Brug den ene dag på at slænge dig
på en bountystrand, og den næste med at gå på opdagelse i Pafos, et stort open
air museum med masser af romersk historie. Pafos er ikke uden grund på UNESCOs
liste over verdens kulturarv. Cypern kan også prale af et meget smukt koralrev ved
Moulia Rocks. Når du er på Cypern, skal du slå et smut forbi den charmerende og
meget autentiske restaurant Seagull Restaurant. Den ligger perfekt med udsigt ud
over det turkisblå hav. Den familieejede restaurant serverer traditionel meze af den
bedste slags. Hvis du gerne vil bo ved stranden, så er Vrissiana Boutique Beach
Hotel et godt valg. Det ligger helt nede til vandet i byen Protaras, som også byder
på butiksstrøg og museer.

Pris for flybillet: Fra 7000 kr. til Hanoi Lufthavn.
Land: Vietnam
By: Halong Bay
Klima: Subtropisk klima, omkring 30 grader om sommeren.
Valuta: Dong
Flyvetid: Ca. 17 timer
Vaccination: gul feber, hepatitis A, malaria.

5.

Vrissiana Boutique Beach Hotel, Hotels Avenue, Protaras 5311, Cypern.
Pris for flybillet: fra 1.500 kr. i højsæson
Land: Republikken Cypern
Klima: Middelhavsklima, omkring 30 graders varme om sommeren
Valuta: Euro
Flyvetid: Ca. 4 timer
Vaccination: Ingen

5. Klassisk Cote D’Azur: Nice
Nice er den største by ved den franske riviera. Her er lange hvide strande med
azurblåt havvand, stor palmer, brede boulevarder, dyre designerbutikker, lystbådehavn, markeder, restauranter, natklubber og ægte sydfransk stemning. Gå en tur i
den gamle bydel Vieux Nice, hvor du finder mange restauranter, caféer og markeder.
Franskmændene elsker at handle på markeder, og derfor er Nices store marked Le
Cours Saleya et must at besøge. Her er blomster i alle regnbuens farver, grøntsager
ligeså, samt forskellige lokale delikatesser, som kan friste enhver lækkersulten
mave. Skulle du være så uheldig, at solen forsvinder fra himlen og bliver erstattet af
regn, så tag på det imponerende Chagall museum. Chagall forærede byen en stor
samling af sine værker og var selv med til at hænge dem op tilbage i 1973. Et besøg
her skal nok sætte farve på en regnvejrsdag. Bo på det charmerende lille Nice Garden
Hotel, som ligger to minutters gang fra stranden og alligevel er til at betale, ca. 500 kr.
pr. nat.
Nice Garden Hotel, 11 rue de congrés, 06000 Nice. www.nicegardenhotel.com.
Pris for flybillet: Fra 1400 kr. i højsæson
Land: Frankrig
By: Nice
Klima: Middelhavsklima, omkring 30 graders varme om sommeren
Valuta: Euro
Flyvetid: Ca. to timer
Vaccination: Ingen
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6. California Dreamin’: Californien

6.

Danskerne er vilde med Californien, og det er der god grund til, for der er lidt af det
hele, og meget af det bedste her. Oplev smukke strande og flotte vinmarker, spil
roulette i Las Vegas, prøv forlystelser af i temaparken Universal Studios og spis lækker
seafood i San Fransisco. Besøg Grand Canyon i nabostaten Arizona og mærk suset,
når du står på toppen og kigger ud over den 1600 meter dybe kløft. Det er muligt at
komme helt ned til bunden af kløften, men prøv ikke at gå derned selv, da der er en
overhængende fare for at dehydrere på vejen. Tag i stedet på en guidet tour eller tag
på en af de mange helikopterture, der flyver helt ned til bunden. Når du er i Californien,
er det en god idé enten af flyve indenrigs rundt mellem de forskellige byer eller leje
en bil for at komme rundt. Om du vil have en ferie med masser af strand, afslapning,
god mad og vinsmagning eller om du er mere til vandreture, smuk natur og
børnevenlige aktiviteter, er faktisk ligegyldigt. Amerikanerne ved, hvordan livet skal
leves, og ønsker du en alsidig og oplevelsesrig ferie i masser af solskin, er Californien
et godt valg.
Pris for flybillet: Ca. 7.000 kr. i højsæson
Land: USA. Område: Californien.
Klima: Det meste af Californien har subtropisk klima med temperaturer
omkring 30 graders varme om sommeren.
Valuta: Amerikanske dollars
Flyvetid: Ca. 14 timer / Vaccination: Ingen

7. Ferie i en filmkulisse: Venedig
En rejse til Venedig er som at rejse direkte ind i en gammel film. Det er da heller ikke
så få film, som denne by har lagt kulisse til, og det kan man sagtens forstå, for
udover at være guddommelig smuk, så findes der i byen en stemning uden lige.
Venedig er bilfri på grund af de mange kanaler, så her er rig mulighed for i et stille
tempo at snuse til sig af indtryk fra de charmerende gader. Selvom det er dyrt, så
ond dig selv en tur i en gondol, hvor du ser byen fra en anden vinkel. Brug tid på at
se de små gader og gamle bygninger, og når du skal spise middag, så hold da dig
fra de store, kendte markedspladser. Her er maden nemlig dyr, og du kan finde
masser af billigere restauranter, hvis du kigger lige rundt om hjørnet. Har du lyst til
en dukkert, så tag en båd ud til Lido stranden, som det tager ca. 20 minutter at
sejle til. Hvert andet år afholdes der i august måned Biennale, en arkitektur- og
kunstfestival, som er værd at rejse efter, hvis man interesserer sig for disse emner.
Oplevelsen af smukke Venedig bliver fuldendt af en nat på det romantiske og klassiske Ca’ dei Conti, som ligger midt i byens hjerte, to skridt fra Piazza San Marco.

Malta er kun halvt så stor som Bornholm, men rummer alligevel en verden
af oplevelser. Netop på grund af sin størrelse, kan Malta med fordel opleves på cykel – på den måde er det let at komme rundt, mens du ser det
betagende landskab. Maltas strande og blå laguner er blandt verdens
smukkeste, her ligger et sandt paradis for dykkere og snorklere på jagt
efter unikke oplevelser i koralrev. Valletta er Europas mindste hovedstad, til
gengæld er den det sted i Europa, som har flest fredet bygninger samlet
på et sted. Derfor har UNESCO sat denne by på deres verdens kulturarvsliste. Gå på opdagelse blandt de mange interessante bygninger, og besøg
det berømte søndagsmarked, hvor lokalbefolkningen både sælger og
køber antikviteter og tøj i alle varianter, og altid med store armbevægelser og smil. Når du har indtaget et godt måltid på en af Vallettas
mange restauranter, skal du snuppe en drink på Twenty Two, skyskraber
med lounge på toppen. Her i den eksklusive bar med lædersofa og Mad
Men stemning kan du tilbagelænet nyde en cocktail, mens du ser ud over
byen og øen fra 22. etage.
Det bedste luksushotel på Malta ligger også i den smukke hovedstad
Valletta og hedder Hotel Phoenicia. Her skal du overnatte, hvis du vil nyde
din morgenkaffe på balkonen med udsigt til havnen.

8.

Ca’ dei Conti, Castello, 4429 – 30122 Venedig, www.cadeiconti.com

Hotel Phoenicia, The Mall Floriana Valletta, FRN 1478, Malta.
www.phoeniciamalta.com

Pris for flybillet: Fra 1.400 kr. i højsæson
Land: Italien
By: Venedig
Klima: Middelhavsklima, omkring 30 graders varme om sommeren.
Valuta: Euro
Flyvetid: Ca. 3 timer
Vaccination: Ingen

Pris for flybillet: Fra 2.000 kr. i højsæson
Land: Republikken Malta / By: Valletta
Klima: Middelhavsklima, omkring 30 graders varme om sommeren
Valuta: Euro
Flyvetid: Ca. 3 timer og 20 minutter
Vaccination: Ingen
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7.

8. Dykkernes paradis: Malta
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