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R E S O R   Enligt en global un
dersökning gjord av bok
ningsföretaget Hotels.com 
kommer resandet i 2023 att 
handla om att säga ”nej” till 
det normala, att bryta ruti
ner och söka efter upplevel
ser utan kompromisser:

n Kulturfyllda storstäder
Nationalparker och lands
bygd har varit populära be
söksmål de senaste två 
åren. Storstäder där olika 
kulturevenemang återigen 
genomförs lockar resenärer 
mer. Dags att besöka scen
konstfestivalen Fringe i 
Edinburgh, planera en resa 
till World Pride i Sydney el
ler beundra blommande 
körsbärsträd i Tokyo?

n Välmående och träning
Närmare hälften av svensk
arna är sugna på wellness
resor under 2023, fler än nå
gonsin tidigare, med fokus 
på både psykisk och fysisk 

hälsa. Naturnära aktiviteter 
som skogsbad och frukt
skörd lockar mer än golf
semester. Sömnsvårighe
ter? På Scandic Park i Stock
holm kommer gäster att 
mötas av receptionsperso
nal i pyjamas under 21–22 
januari 2023. 

Under helgen erbjuds det 

sömnkonserter och de bäs
ta sovtipsen från experter i 
området.

Intresset för träningsresor 
har satt kanarieön Fuerte
ventura på kartan vars na
tur, långa stränder och be
hagliga temperatur lockar 
aktiva resenärer. För att mö
ta den ökade efterfrågan 

lanserar Apollo tio vecko
visa direktflyg från Norden 
till Fuerteventura. Mer än 
hälften av deras gäster kom
mer för träningskoncepten 
på något av deras Playitas 
Resorts.

n Äventyr runt knuten
Av ekonomiska, miljömäs
siga och praktiska skäl lär 
efterfrågan på resor och 
äventyr närmare hemmet 
att kvarstå. 

Om den turbulensen fort
sätter kommer semester i 
Sverige att fortsatt vara po
pulärt och resenärerna 
kommer att söka nya upple
velser närmare hemmet, 
tror Visit Sweden. Kanske 
testa ett SafariCamp på 
Kolmården? 

Ett mikroäventyr på två 
dagar och en natt där man 
som gäst sover i en tältby, 
granne med de vilda djuren 
i djurparken där man även 
får möta björn eller lejon för 

att lära sig mer om dessa 
djur.

n Grekiska öar
Är drömmen en resa till en 
grekisk ö finns ett par nyhe
ter hos researrangörerna. 
Ving lanserar i sommar di
rektcharter till en nygammal 
favorit, Samos. Här får den 
som längtar efter grekisk 
småskalighet och naturskö
na omgivningar sitt lystmä
te. På Samos finns det gott 
om shopping, marknader, 
restauranger och traditio
nella tavernor, som tack va
re närheten till den turkiska 
kusten har mat influenser 
från både Grekland och Tur
kiet på menyn.

TUI lanserar direktflyg till 
den grekiska ön Karpathos, 
som ligger mellan Kreta och 
Rhodos. Här hittar man 
gömda stränder med tur
kost vatten och man kan kö
ra längs serpentinvägar till 
fridfulla bergsbyar och be

Här är årets hetaste restrender
Nu gör storstäderna comeback som resmål, särskilt olika festivaler, konserter och andra evenemang genomförs återigen  i storstäder som i Edinburgh. FOTO: ADOBE STOCK

Vi fortsätter att ta igen resandet sedan pandemin, trots tuffa tider. 
Nu är vi sugna på att besöka storstäder igen, hitta annorlunda aktivi-
teter i vårt närområde och öka vårt välmående och träning på resan. 
Kanske i Edinburgh, Fuerteventura – eller Kolmården?

söka tavernor med rätter ef
ter mormors recept. För den 
som vill ha en aktiv semes
ter har Karpathos fina vand
ringsleder genom pinjesko
gar och terrassodlingar 
samt snorkling.

Suzanne Björklund

Samos är känd för sina vackra stränder och badvikar – fle-
ra av dem prisbelönta för sitt rena och kristallklara vatten. 
Ving lanserar direktcharter dit med början maj 2023.
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