TEMA RESOR

Hitta nya vänner på resan
VÄRLDEN
Sällskapet utgör ofta en stor del av ens
reseupplevelse. Men hur gör man ifall
man kanske inte har möjlighet att resa
med någon, men ändå inte vill åka ensam?
Att boka sin resa via Singelresor kan vara
en idé. De arrangerar resor för personer
som av olika anledningar åker utan
resesällskap, men som ändå vill dela sin
upplevelse med någon.

Företagets idé är att annordna flygresor
och hotell till utvalda destinationer, som
singelresande sedan kan boka in sig på.
Resmålen är väldigt varierande. Från
besök i de inkaindianska ruinerna Machu
Picchu i Peru och safariresor i Sydafrika,
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till stadsturism i världsmetropoler som
Istanbul och Tokyo.
Vilhelm Grandin och Lena Sörensen är
två personer som har erfarenhet av att åka
med Singelresor. Vilhelm har varit på sex
stycken, och Lena på två. De hittade båda
företaget via internet, då de letade efter
möjligheter att åka utomlands på egen
hand, men i organiserad form och med
möjlighet att hitta nya vänner på resan.
Många tror att resorna bara är till för
singlar som vill hitta en partner, men det
förnekar Vilhelm,
– Många av dem som åker med är skilda,
eller har helt enkelt inte resesällskap som
vill åka till just den destinationen. Andra
har utflugna barn. Några gånger har det
bilats par på resan, men vissa tror att det
bara är det som resorna går ut på och det är
det ju inte.
Vilhelms favoritresemål hittills är
Dominica, en liten självständig ö i Karibien
som han beskriver som ett paradis. Lenas
resor har gått till Portugal och Irland, och
var båda mycket uppskattade, den senare

mycket tack vare resans guide.
– Guiden på Irland var helt suverän. Han
var mycket kunnig och rolig. Dessutom är
resorna mycket välplanerade, man vet vilka
utflykter man ska göra och hotellen håller
mycket hög klass. Jag har inte varit på några
andra gruppresor, men det är underbart att
bara kunna koppla av och hänga med. Allt
är ju fixat, berättar Lena.
Enligt Vilhelm är det bästa med att åka
med Singelresor att det är vettiga människor
som håller i det, vilket gör att det känns
väldigt tryggt oavsett var man åker.
– Sen gillar jag att ingen på resan hamnar
utanför eftersom man inte känner någon av
de andra resenärerna sedan tidigare. Det
blir en väldigt bra grupp.
Vilken plats på jorden är dessa två
personer med stor vana att resa mest sugna
på att besöka? Lena har inget bestämt
drömresemål, men Vilhelm är mer säker.
– Nya Zeeland. Men den resan kommer
jag nog att ordna på egen hand, för jag vill
vara där i en hel månad. AK
www.singelresor.org

Vidga vyerna på Upper House
GÖTEBORG
Letar du efter den ultimata
hotellweekenden i Göteborg behöver du
inte titta längre än Upper House. Den
nyöppnaden anläggningen är byggd direkt
ovanpå hotellet Gothia Towers andra torn,
beskrivs som ”ett hotell i hotellet” – en
utvald plats med där allting från rum,

spabehandlingar och mat håller högsta
internationella klass. Det spektakulära spat
Spat inrymmer flera tempererade pooler
med panorama-utsikt, varav en är byggd
som en uthängande balkong med glasgolv
på hotellets 19:e våning.
Har du inte resurserna för att hyra
hotellets 160 kvadratmeter stora Grand

Executive Suite för 31 000 kr/natt finns
det 48 andra rum till betydligt mer
överkomliga priser.
Hotellets avsmakningsmeny (inklusive
överaskningar) är komponerad av Krister
Dahl, som tidigare var lagledare för det
svenska kocklandslaget. DL
upperhouse.se

Clarion Colletion
i Arvidsjaur
Arvidsjaur
I december öpnnar Nordic
Choice sitt hotell Clarion
Collection Hotel Arvidsjaur i
stadens centrala delar, ungefär en
mil från flygplatsen. På hotellet
kommer det att finnas 42 rum,
samt mötes- och konferenslokaler.
Arvidsjaur är framförallt känt för
att vara den plats där många av de
stora europeiska biltillverkarna

vintertestar sina modeller, vilket
är en av anledningarna till att man
väljer att öppna hotellet här. Det
är även känt för friluftsturism,
och lockar tusentals besökare
varje år. För dig som är nyfiken på
att åka snöskoter och hundsläde,
kombinerat med fiske skidåkning i
världsklass är Arvidsjaur definitivt
värt ett besök. Hotellet öppnar den
15:e december. AK
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