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Slå till på en resa efter pandemin

nn Hundsemester,
DNA-turism, padel och
vinterbastu med dopp.
nn Så ser resandet
ut när coronakrisen är
över,
spår
Aftonbladets
resexpert
Lottie
Lottie
Knutson. Knutson

Lottie Knutson: Här är de 10 hetaste trenderna – för
1 Padel med paella

dig som längtar bort

6 Bonnalandet är det nya svarta

erbjuder padelpaket över hela landet. I padelparadiset Spanien är padel landets näst största
sport. Resebolagen Apollo och Ving introducerade
nyligen padel på mer än 100 hotell i Spanien
och övriga världen. Snart spås rusning till
hotell med padelbanor och padelresor
i grupp.
Swww.elite.se
Swww.ellerybeachhouse.se
Swww.ving.se Swww.apollo.se

n Alla som nött padelbanorna under pandemin
får svårt att slita sig under ledigheten.
Och varför skulle de?
Nyinvigda semesteranläggningen Ellery
Beach House på
Lidingö har två egna
padelbanor. Elite Hotels

7 Elbilssemester

n ”Countryside chic” är trenden vi ärvt från Storbritannien, där regn och lera är högsta status.
Brittiska kungahuset och megakändisar köper
kalkstenshus i lantliga Cotswolds. Där tillbringar
de helger och semestrar. Eller bokar hotell med
halmtak, synliga takbjälkar och ekologisk mat.
Sedan dricks det lokalproducerat vin på den lantligt stylade bypuben. I Sverige köper sportstjärnor,
författare och it-miljonärer svindyra fritidshus i
Åre, Stockholms skärgård och Skåne. Allt boende
vid kusterna bokade slut i somras. Plötsligt känns
städernas centrum smutsiga, virusanfrätta och
farliga. Gröna Vågen 2.0 är här.
Swww.bopalantgard.se Swww.stugsommar.se Kom närmare naturen på
Foto: LOTTIE KNUTSON
Swww.countrysidehotels.se landet.

2 Husdjurssemester

n I takt med att vi reser kortare sträckor tar många bilen på semestern. Men
gammeldags bilsemestrar är ute. Nu
åker vi på elbilssemester. Mer än hälften av alla sålda bilar i Norge gick på el.
Sverige ligger inte så långt efter. Den
med tur och gott om pengar köpte en
Tesla då gratis laddning fortfarande ingick över hela Europa. Vi andra längtar
efter koordinerade system som inte kräver separat elbolagskort i varenda
region. På pluskontot finns förstås miljövinster och möjligheten till nyupptäckta platser bortom allfarvägarna.
Swww.bilarmedsladd.se

8 Värdshus 2.0

n När vi åkt ett tag med vår hybrid eller laddbil uppstår ett
behov av sömn och tankning. Då tar vi in på nygamla värdshus
och gästgiverier. Här bjuds mat, husrum och el till bilen, i stället
för hö till hästarna. Värdarna är ofta ett par och turas om att stå
i köket, servera och hålla ordning på en handfull rum. Nedåt
Tyskland, Belgien och Frankrike är fenomenet vanligt. Här har
det precis kommit igång. I Värmland ligger Ölme Prästgård med
åtta rum precis utmed E18. Ägarna Ulrika Ternemar och Johan
Johansson står för gourmetmat, husrum och laddstation. Både
Ta ett stopp på Ölme prästgård vid E18 mellan Kristinehamn
booking.com och hotels.com har filtrering för boenden med
Foto: LOTTIE KNUTSON
laddstation.
Swww.olmeprastgard.se och Karlstad.
Foto: SVENSKA KYRKAN

n Valpar, djurmat och tillbehör. Allt ökade med tvåsiffriga tal förra året. Följaktligen
trendar boenden där de
fyrfota vännerna checkar in
med matte och husse. På
lyxhotellet Pigalle i centrala
Göteborg hälsar personalen
hunden välkommen vid
ankomst. Sedan serveras
snacks på silverfat och
hundöl. Den kungliga hundsängen är handsnidad och romantikhelgen räddad. Kedjor som Scandic och Best
Western har numera särskilda husdjursrum, liksom
Countrysidehotels, svenska
turistföreningen, STF, och
alla slott med koll på läget.
Swww.hotelpigalle.se
Swww.countrysidehotels.se
Swww.svenskaturistforeningen.se

Ta med fyrbenta vännen
på resan.
Foto: GETTY

St Olavsleden
– 58 mil från
Selånger till
Trondheim.

4 Genturism

n I Wales, Skottland och Irland är genturism, eller genealogy tourism, stort då amerikaner letar efter sina rötter. De behöver hjälp med chaufför, bokningar och efterforskning till sin ancestry tour. Som vanligt följer vi den
amerikanska trenden, tack vare DNA-testerna som
kopplar ihop avlägsna släktingar online. Turistentreprenören Eva Oscarsson hittade nya släktingar via ett gentest på sajten ancestry.se. Sedan dess har hon besökt
en familjegård i Halland och deltagit i en digital begravning för en avlägsen släkting i USA. Till sommaren åker
Eva Oscarsson till fler bryllingar, samtidigt som hon
arrangerar tillbaka-till-rötterna-resor inom landet.
Swww.gonaturemarket.com Swww.ancestry.se Hitta tillbaka till rötterna.

Glid genom Grand Canyon – i eget tåg …
n Samla släkten eller kompisgänget – nu
kan du hyra ett eget tåg och åka genom
Grand Canyon i USA. Bolaget Grand
Canyon Railway har just gjort det möjligt
att hyra ett helt tåg – eller en hel vagn – med
panoramafönster för en tre timmar lång tur
genom den världsarvsskyddade nationalparken.

Vill du lyxa till det ordentligt kan du boka
in musikanter, serveringspersonal, ja, till
och med en bartender under resan. Tåget
går från den lilla orten Williams i Arizona
varje morgon och återvänder samma kväll.
Sedan tidigare går det också att boka en
vanligt biljett i första eller andra klass.

Anna Flemmert Vidunderlig utsikt.

1

Foto: GETTY

5 Big 5 i granskogen

n Safarin i Afrika är inställt. Då är det tur att
Sverige har sina egna Big 5. Vilka djur som ingår
beror på vem man frågar: varg, björn, järv, kungsörn och lodjur kvalar oftast in på listan. Ibland
figurerar älg, bäver och dovhjort. Eriksberg i Blekinge har till och med safariturer i egen bil i det
enorma reservatet. Sedan går det bra att äta
dovhjorten och vildsvinen i form av mathantverk
på Eriksbergs prisbelönta restaurang. Småland
vimlar av älgsafaris, turer med mufflonfår och
visenter. I Värmland och Härjedalen finns flera
arrangörer, liksom i Gästrikland.
Swww.wildnordic.se Swww.eriksberg.se Spana på vilt och ätt gott under en safari i Blekinge.

des antalet besökare i somras jämfört med
förra året.
Varje församling med självaktning har
numera sin egen pilgrimstur.
Swww.stolavsleden.com/sv/
Swww.svenskakyrkan.se/sokdintro/
pilgrimsvandring Swww.pilgrimisverige.se

10 Distansjobb från
stranden eller slottet

n Vem har sagt att distansarbete måste ske från
köksbordet? Det där bordet har vi sett mer än nog
av. Samtidigt står varenda konferensanläggning
tom. Detta har lett till prisvärda erbjudanden om
distansarbete med flott rum, middag och fikapauser. Alltså jobbar vi från charterhotell, stugbyar, slott, pensionat och herrgårdar. Med wifi och
ett skrivbord kan kontoret lika gärna flytta till en
strand med vajande palmer. Åtminstone i teorin.
Swww.ving.se Swww.tui.se Swww.apollo.se
Swww.staycationstockholm.se Ta med kontoret till stranden.

FLER RESTIPS FRÅN LOTTIE KNUTSON ■ VÄND
Så många rum har
Skandinaviens minsta
boutiquehotell, Central
Hotel i Köpenhamn, där
bara två gäster kan bo
samtidigt – allt som får
plats är en dubbelsäng,
minibar och ett litet
badrum med dusch.

Hela 90-talet var jag
i bastun. Jag säger
äntligen – äntligen är
det ett världsarv!

Arja Saijonmaa, artist och medlem i Finska bastusällskapet, i en intervju med SVT om att den finska traditionen
att bada bastu har tagits upp på Unescos lista över kulturarv.

… och ta tuben till populära Taj Mahal

n Världsarvet Taj Mahal
ska få en egen tunnelbanestation. Det berömda mausoleet från 1600talet besöks av uppemot
70 000 turister om dagen
och det börjar sätta sina
spår på miljön.

Luftföroreningar har
fått den vita marmorbyggnaden att skifta i
gult, brunt och grönt och
den ihärdiga rengöringen som krävs nöter långsamt ner fasaden, enligt
BBC. Tunnelbanan, som

ska stå klar om fem år,
kommer gå från Indiens
fjärde största stad Agra
och väntas stanna vid
turistattraktioner som
Taj Mahal, Röda fortet
och Sikandra.

Anna Flemmert Slits av luftföroreningar.

Foto: GETTY

Ta ett uppfriskande
dopp på Körunda.

redan 1969 i Acapulco i Mexiko av Enrique Corcuera.

Foto: MARIA ÖSTLIN

n Iskalla plurr efter het bastu är högsta mode.
Kallbadhus är trendigare än någonsin. Just nu växer
efterfrågan på ställen med sauna vid vak eller
strand. Hotell Skansen i Båstad märker en kraftig
ökning av bokningar med tillgång till det berömda
kallbadhuset på pålar ute i havet. På Vår Gård i Saltsjöbaden tingas bastun med egen flytbrygga. Gärna
med det lilla extra i form av vattenhink och bastubricka med dryck och tilltugg. På sportromantiska
Körunda utanför Nynäshamn bokar gästerna bastun
nere i sjön Muskan – och hoppar i plurret oavsett årstid.
Swww.korunda.se
Swww.hotelskansen.se Swww.vargard.se

Foto: GETTY

3 Coola kallbadresor

Foto: LOTTIE KNUTSON

POPULÄR SPORT Padel är en racketsport som blandar element från dubbel i tennis med squash. Den har blivit mycket populär de senaste åren, men uppfanns

n Vad är Camino de Compostela i Spanien
jämfört med St Olavsledens 58 mil mellan
Sundsvall och Trondheim i Norge? Över

hela landet fylls pilgrimslederna med
människor som inte längre nöjer sig med
vandring, utan vill addera en andlig dimension.
Intresset bekräftas både från svenska
kyrkan och Selånger Pilgrimscenter, som
är starten för St Olavsleden. Där fördubbla-

Foto: LOTTIE KNUTSON

9 Pilgrimsvandring
i Sverige

