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1. Insider-tips
Drop søgemaskinen og
spørg de lokale islændinge
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De bedste
rejsetips er
altid dem,
man får fra
folk, der er
bosat i det
land eller
den by, man
besøger. De
ved ligesom
altid, hvad
Foto: PR
der sker, og
hvad der ikke
sker. Derfor synes jeg, at Today Iceland’s nye tiltag ”Ask
Gudmundur” er ret så genialt. Det går i al sin enkelthed ud
på, at syv forskellige islændinge fra hver af de syv regioner,
alle ved navn Gudmundur, agerer en slags ”menneskelige
søgemaskiner” og svarer på spørgsmål om deres land.
Fra nu af og indtil efteråret kan man stille alle sine
spørgsmål om Island via Inspired by Iceland’s Facebook og
Twitter (hashtag #AskGudmundur), og en gang om ugen vil
der blive lagt videoer op på YouTube.
For eksempel er der en, der på Facebook har spurgt, om
der er et særligt sted på Island, der vil være oplagt til at
ﬁlme en Star Wars-scene, og i en video viser Gudmundur så
et stykke af Island frem, der rent faktisk allerede er blevet
brugt som ﬁlmkulisse til en Star Wars-ﬁlm.
I den måske mere brugbare ende svarer de syv Gudmundurer også på, hvor man ﬁnder landets bedste varme udendørs-bassiner, hvad sandsynligheden er for at se nordlys i
juni, og om man bør have ﬁrhjulstræk, hvis man kører selv.
Se mere på:
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AMALIE
KØNIGSFELDT
Læs hver uge
aktuelle nyheder
fra rejsebranchen.
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3. Sommerferie
Her er de fem bedste
græske ferieøer
Medmindre man efterspørger det pulserende natteliv på Kos
eller gerne vil møde andre danske familier, så ungerne kan
lege sammen, er her fem alternative øoplevelser i Grækenland, der er udråbt til at være de bedste af rejsemagasinet
Conde Nast Traveller.
Første på listen er den lille, for de ﬂeste relativt ukendte, ø,
Ithaka. Modsat sin lidt større nabo, Kefalonia, har Ithaka hverken nogen sandstrande eller lufthavn, og derfor er den et mindre åbenlyst valg for de ﬂeste. Men netop det er charmen, for
her kan man i højere grad være i fred for alle de andre turister, der invaderer de dejlige græske øer om sommeren.
Næste på listen er Mykonos, der charmerer med sine labyrintiske gader, der i sin tid blev designet til at forvirre invaderende pirater,
Tredje ø på listen er den lille ø Symi, der kun ligger en halv
times tid fra Tyrkiets kystlinje, men som alligevel emmer
mere af Amalﬁ-kyst end af mellemøstlig mystik. Øen har
ingen lufthavn og kun en vej, men til gengæld er der adskillige
klostre på øen, der lokker vandrende pilgrimme til.
Fjerde ø på listen er Antiparos, der ligger blot otte minutters færgesejlads fra Paros, og som er kendt for at tiltrække et
særdeles fashionabelt publikum, og sidst men ikke mindst
kommer øen Hydra. Her er alle køretøjer forbudt, så stemningen er tidsløs og naturen uspoleret. Læs mere på:

www.inspired.visiticeland.com

www.cntraveller.com
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2. Wellness
Ystad Saltsjöbad er kåret
som Sveriges bedste spa
De ﬂeste kender nok bedst den svenske by Ystad for færgeforbindelsen til Bornholm, men nu er der endnu en grund til at
aﬂægge Ystad et visit – og et af slagsen, der varer længere tid,
end det tager at komme om bord på en færge.
Byen huser nemlig intet mindre end Sveriges bedste spa,
efter Ystad Saltsjöbad blev kåret til ”Årets Spa” ved den svenske Spa Awards forleden. Samtidig vandt det 110 år gamle spahotel sølv i kategorierne ”Årets Sparitual” og ”Årets Nyhed”
samt ”Svenske Spahotellers Branchepris”.
»Med et meget stort forretningsfokus har Ystad Saltsjöbad
modigt udfordret branchen ved at tænke nyt, skabe nyt og
levere nyt og ved uden tvivl at have vovet at gå " all-in" på sit
koncept. Deres produkt indbyder til magiske oplevelser i et
usædvanligt tiltalende og indbydende miljø for såvel forretningsforbindelser som private, der er på spaophold,« lyder
det blandt andet i begrundelsen.
Det nye, der henvises til, er den forholdsvis nyåbnede afdeling af spaen kaldet ”The Creek”, hvor miljøet minder om en
tropisk regnskov med de ﬁre grundelementer luft, ild, jord og
vand som basis. Der er grønne plantevægge og lianer og et
vandfald, der løber ned langs en stejl stenvæg, og hele området er indhyllet i en fugtig varme.
En to-timers tur i ”The Creek” koster 595 kr. pr. person, og
vil man overnatte, er der pakkeløsninger fra 2.150 kr.
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5.500
Så lidt skal du
slippe for en returbillet til Australien,
hvis du ﬂyver i
midten af maj. Det
er historisk lavt.
»Jeg havde ventet, at vi først kom
under 6.000 kr. i
løbet af 2016«, siger Ole Stouby, administrerende direktør for
travelmarket.dk til
Politiken.

4. Fotoudstilling
Prisvindende fotograf sætter
historiske fotograﬁer i nyt lys
Fra på onsdag og
sommeren over
kan man opleve
en række af de
allerførste europæiske fotograﬁer udstillet side
om side med
nutidige billeder
taget af den danske fotojournalist Mads Nissen,
der i år har vundet den prestigefyldte pris
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”World Press
Photo of the
Year” for sit billede af to russiske homoseksuelle.
Særudstillingen, som kan opleves på Arbejdermuseet i
København, er en del af en vandreudstilling, som er resultatet
af det tværeuropæiske billedbaseprojekt ”EuropeanaPhotography”, hvor i alt 18 arkiver og museer gennem tre år har
digitaliseret op mod 500.000 billeder fra fotograﬁets barndom.
De udvalgte fotograﬁer fra de europæiske arkiver er taget
mellem 1839 og 1939 og har fokus på at dokumentere samtiden
og på fotograﬁet som dokumenterende teknologi.
Udstillet side om side med de nutidige fotograﬁer kommer
Mads Nissens fotos til at fremstå som en billedkommentar,
der lægger op til reﬂeksion over nutid, datid og fremtid. For
eksempel er ovenstående foto udstillet side om side med et
foto af en ung soldat, der ringer hjem fra Afghanistan, som en
slags nutidens hilsen sat op mod datidens fysiske håndkys.

