
Alltid minst  600:-/750:- rAbAtt för dig med iCAs Kort. läs mer oCh boKA på iCA.se/ving

Version: Ö
st

Cityresor...&

istAnbul 800:- rabatt 
(ord. ica-rabatt 600 :-)

rom 800:- rabatt 
(ord. ica-rabatt 600 :-)

neW yorK 1000:- rabatt 
(ord. ica-rabatt 750 :-)

Avreseperiod 120815–130331. 
Boka senast 29/8 2012. 
Rabatten gäller reguljär-
flyg + hotell samt inkluderar 
ordinarie ICA-rabatt.

Extra ICA-rabatt på

Ving erbjuder resor med reguljärflyg till över 30 storstäder, 
med massor av bra, centralt belägna hotell. Hos oss får du 
en trygg och flexibel citysemester. Du väljer själv när du 
vill resa och hur länge du ska vara borta. 

Du som har ICAs kort får alltid minst 600:- i rabatt på kortdistans-
resor och 750:- på långdistansresor med Ving. Rabatten går 

att kombinera med Vings övriga rabatter och gäller per 
nybokning av paketresor till hela världen. För att få 

ICA-rabatten – boka på ICA.se/ving.

Med ICAs 
kort får 
du dubbel 
ICA-rabatt 
på många av 
våra hotell i vinter. 
Den dubbla rabatten 
kan dessutom kombine-
ras med webbrabatten 
på flertalet resmål.

Gäller vid nybokning av paket-
resor med charterflyg under 
perioden 1/11–13/12 2012 
och 1/1–31/3 2013. Besök 
ICA.se/ving för att se vilka 
hotell som har dubbel rabatt. 
Boka senast 29/8 2012.

Boka senast 29/8

dubbel 
iCA-rAbAtt 
på mångA hotell

Avreseperiod 120815–130331. Boka senast 29/8 2012. Rabatten gäller reguljärflyg + hotell samt inkluderar ordinarie ICA-rabatt.

Kom ihåg!
Alltid minst 
600:-/750:- rAbAtt 
för dig med iCAs Kort

Med våra reguljära paketresor kan du skräddarsy 
din drömsemester precis som du vill ha den. Hitta 
ditt exotiska resmål och välj sedan själv du var du 
vill bo och hur länge du vill stanna.

...långresor

bAli     1.500:- rabatt 

(ord. ica-rabatt 750:-)

mAldivernA     2.000:- rabatt 

(ord. ica-rabatt 750:-)

floridA     1.500:- rabatt 

(ord. ica-rabatt 750:-)

Dubbel
iCA-rAbAtt 
på många hotell!

 Alltid minst 600:-/750:- rAbAtt för dig med iCAs Kort. läs mer oCh boKA på iCA.se/ving

Inspiration, restips 
& mängder av rabatter 
för dig med ICAs kort.

vinter-
fAvoriter Dubbel

iCA-rAbAtt 
på många hotell!

lollo & bernie
Nyhet!

på ännu fler 
hotell.



Alla som har 
rest med barn 
vet att det kan 
vara alldeles, 
alldeles under-
bart. Förutsatt 

att barnen är välkomna och att 
de trivs, förstås. Och trivs, det gör 
de på Sunwing Resort. En sak har 
vi lärt oss, mår barnen bra gör 
föräldrarna det också. Därför har 

vi anpassat allt in i minsta detalj, 
från lunchmenyer till poolområ-
den, för att hela familjen ska få 
en så avkopplande och lyckad se-
mester som möjligt. Nytt för i år är 
att vi erbjuder gratis WiFi på alla 
Sunwing Resorts rum och hotell-
områden. Idag finns tolv Sunwing 
Resort på populära resmål runt 
om i världen. Välkommen till en 
perfekt familjesemester!

Alltid på sunWing resort
• Barn under 12 år äter gratis
• Gratis WiFi på hela hotellet
• Familjeanpassat boende
• Stora, barnvänliga pooler
• Spa, gym och SATS-klasser

• Aktiviteter och underhållning
• Lollo & Bernie på hotellet
• Skandinavisk barnklubb
• Play & Chat med PS3
• Restauranger och barer

• Smarta Inclusive-lösningar
• Direkttransfer och Easy Travel
• Vingservice dygnet runt

sunWing
resort

SunGarden är bra, barnvänliga hotell som även om
de skiljer sig åt sinsemellan har en sak gemensamt 
– här får hela familjen en riktigt skön semester. 

Välkommen 
till SunGarden 
– bekväma, bra 
och barnvänliga 
hotell där du får 
en semester med 

fokus på familjen. På SunGarden 

finns alltid rymligt familjeboende, 
fina poolområden, bra mat, barn-
klubb och gott om aktiviteter och 
underhållning för alla åldrar. 
Flera av hotellen får dessutom 
besök av barnens favoritmaskotar 
Lollo & Bernie.

sungArden
Kantary Beach Villas 

& Suites i Khao Lak. 
Perfekt läge vid  stranden.

Sunwing Resort Kamala Beach. Strandläge med 
fantastiskt poolområde för hela familjen!

Nyhet!
lollo & 
bernie
på ännu fler 
av våra 
familjehotell.

Våra egna Sunprime Resorts 
är de absolut bästa hotellen 
för dig som reser utan barn. 
Hotellen är skräddarsydda 
för en vuxen publik, med en 
avslappnad atmosfär, god 

mat, sköna spa-
behandlingar, 
snyggt designade 
rum och härliga 
pooler.

Vings hotellkoncept Sunprime 
Resorts har blivit en riktig succé. 
Här har vi skapat en avslappnad 
atmosfär för vuxna gäster som vill 
skämma bort sig själva med spa-

behandlingar, god mat och fina 
viner. Sunprime innebär god 
service, designade rum, rofyllda 
pooler, gym, spa, restauranger och 
aktiviteter. Åldersgräns 16 år.

sunprime
resorts

vings bästA 
vuxenhotell

noggrAnt 
utvAldA 
fAmilje-

hotell

vings bästA 
fAmilje-

hotell

Sunwing Resort är Vings egna familje-
hotell och utan tvivel det bästa 
vi kan erbjuda barnfamiljer. 
Lägenheterna är rymliga 
och alla hotell har bra 
läge, många vid havet. 
Runt de stora, barn-
vänliga poolerna 
finns aktiviteter för 
alla åldrar – allt från 
barnklubb och Mini-
Disco för de små, till 
spa och gym med SATS-
klasser för de vuxna. 

Bus & lek  med

lollo & 
bernie
Våra maskotar gör 

succé när de dyker upp 
vid frukostbuffén 

eller poolen.

bArn 
äter grAtis
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fuerteventurA Kanarieöarnas näst största 
ö stoltserar med några av Europas absolut 
bästa stränder. De breda, milslånga 
och gyllengula stränderna sträcker 
sig i princip runt hela ön som är 
som gjord för ren avkoppling 
– för Fuerteventura är lite 
lugnare än sina grannöar. 

Bo med direkt strandläge på ClubHotel 
SunGarden Riu Oliva Beach Resort. All 
Inclusive-hotellet ligger vackert precis vid 
havet och överträffar vad vi menar med prisvärt.

teneriffA Många anser att Teneriffa är Kanarieöarnas 
grönaste och vackraste ö. Ett som är säkert är att ön tilltalar 
alla soldyrkare, shoppare, golfare och äventyrare. Här finns 
vulkanen Teide, Europas häftigaste vattenpark och mycket mer. 
Missa inte årets nyhet – färgstarka huvudstaden Santa Cruz. 

På Sunwing Resort & Spa Fañabé, Kanarieöarnas 
bästa familjehotell enligt jämförelsesajten Trip-
Advisor, är det nära till precis allt du behöver 
för en lyckad familjesemester. Här finns upp-
värmda pooler, Lollo & Bernies MiniLand, 
restauranger, gym och spa. Bahia Principe 
Tenerife är ett stort och familjevänligt 
SunGarden-hotell med flera poolområden 
och Lollo & Bernies barnklubb. Avkopplande 
och trivsamt. All Inclusive ingår.

KAnArieöArnA
Ving har arrangerat charterresor till Kanarieöarna i över 50 år, så vi vågar 
nog påstå att vi kan öarna rätt bra vid det här laget. Den sköna ögruppen 
har länge lockat turister med sitt solsäkra klimat och härliga stränder. 
Alla öar har sin egen unika charm, sina specialiteter och lockbeten. Och 
oavsett vilken ö du faller för kan du vara säker på att hitta ett bra hotell. 
Välkommen till Kanarieöarna!

Nedan: Sunwing Resort 
& Spa Arguineguín. 
Ett familjeparadis 
direkt vid havet.

Vänster: Las Palmas stad. 
Ovan: Maspalomas, ett ökenlikt 
naturreservat tillika populär 
semesterort och strand.

Ovan: ClubHotel SunGarden Riu Oliva Beach Resort, All Inclusive.

Höger: Sunwing Resort & Spa Fañabé. Ett perfekt familjehotell nära allt.

grAn CAnAriA  
teneriffA 
fuerteventurA

grAn CAnAriA Klassiska 
Gran Canaria är den mest 
populära ön av alla kanarie-
öar. Här finns något för alla 
– underbart strandliv, aktivi-
teter, bra restauranger och 
utmärkt shopping. Vi kan 
erbjuda hela tio resmål 
i allt från små charmiga 
fiskebyar till storstads-
pulsen i Las Palmas.

populärA hotell Vårt 
omåttligt populära Sunwing 
Resort & Spa Arguineguín är 
precis nyrenoverat och kan 
dessutom erbjuda All Inclusive. 
Hotellet har pooler med vatten-
fall och kanaler, à la carte-restau-
rang, stor fitnessanläggning med 
spa och såklart Lollo & Bernie. 

Vi kan också tipsa om Mirador del  
Atlantico i Playa de Amadores, en 
av Gran Canarias nyaste semester-
orter, som är ett fräscht och 
prisvärt hotell nära en underbar, 
gnistrande vit strand. Här bor 
du i fräscha och rymliga lägen-
heter med enastående utsikt över 
Amadores-dalen och Atlanten. 

prisexempel KAnArieöArnA            = dubbel ICA-rabatt

Gran Canaria
sunWing resort & spA 
Arguineguin r från  5.800:-
SMALL FAMILy B, balkong 
mot hav, skymd sikt. Avresa 
från Arlanda 5 dec 2012. 

sunprime AtlAntiC vieW 
suites & spA r från  6.600:-
Prime Suite, 1 rum, mot 
Maspalomas. Avresa 
från Arlanda 7 dec 2012.

sungArden 
AltAmAr e från  5.475:-
2-rumslägenhet, under 
poolområde. Avresa från 
Norrköping 7 dec 2012. 

sungArden mirAdor 
del AtlAntiCo e  från  5.600:-
2-rumslägenhet med begränsad 
havsutsikt. Avresa från Örebro 
7 dec 2012.

Teneriffa
sunprime CorAl 
suites & spA r från  5.975:-
Prime Suite, 1 rum, vån 0–2 
mot närliggande byggnader. 
Avresa från Arlanda 4 dec 2012.

sungArden bAhiA 
prinCipe tenerife 4 från  7.325:-
Juniorsvit. All Inclusive ingår. 
Avresa från Norrköping 9 dec 2012.

sunWing resort  
& spA fAñAbé r från  6.550:- 
1-rumslägenhet med balkong 
mot omgivning. Avresa från 
Örebro 4 dec 2012.

Fuerteventura
sungArden Clubhotel riu 
olivA beACh resort 4 från  5.975:-
Dubbelrum. All Inclusive ingår. 
Avresa från Arlanda 17 dec 2012.

bArCeló CorrAlejo 
bAy r från  5.725:- 
Dubbelrum Superior. Frukost-
buffé ingår.  Avresa från 
Arlanda 3 dec 2012.

Pris avser charterflyg och hotell 1 vecka, per person med avdragen ICA-rabatt och webbrabatt. Gäller nybokningar. Begränsat antal platser. Boka senast 29/8 2012.
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Dubbel
iCA-rAbAtt 
på många hotell!



thAilAnd
Precis som de flesta svenskar älskar vi Thailand. Vi älskar 
Thailand så mycket att vi nästan ser det som vårt andra hem. 
Vill du hälsa på? Ving har resor till närmare 30 olika resmål 
och hotell som passar såväl barnfamiljen och kärleksparet 
som kompisgänget.

phuKet
KrAbi
KombinAtionsresor

phuKet Phuket är knappt fem 
mil lång och två mil bred, ändå är 
den Thailands största och pop-
uläraste semesterö. Välj bland 
välkända resmål som Kamala, 
Karon eller Khao Lak eller våga 
testa en mer okänd pärla som Nai 
Yang Beach. Det bästa är att Ving 

erbjuder både charter och regul-
järflyg, så att du kan resa året om.
Sunwing Resort Bangtao Beach, 
här bor du lyxigt och bekvämt 
direkt på den 8 kilometer långa 
stranden. Vissa Family Suites har 
direktaccess till det fantastiska 
poolområdet. På Sunwing Resort 
Kamala Beach bor du alldeles intill 
en härlig långgrund strand. Hotel-
let har ett fantastiskt poolområde 
med en vattenrutschbana. Barn 
äter gratis på båda hotellen.

KrAbi Krabiprovinsen lockar 
med paradisöar, vänliga människor, 
slösande sol och härliga bad. Den 
här delen av kusten är känd för sitt 

kristallklara vatten och fantastiska 
klippor som lockar klättrare från 
hela världen. Hos Ving hittar du 
svenskarnas favorit Koh Lanta. 
Här finns Lanta Beach Resort, ett 
fint familjehotell med strandläge, 
rymliga familjerum och Swim 
Out/poolaccess.

KombinAtionsresor
Avkopplande Sunwing-liv på resort 
eller spännande äventyr ute på 
någon av de vackra öarna? Ving 
har fantastiska alternativ för dig 
som inte vill välja.  Du kan kombi-
nera båda våra Sunwing-hotell på 
Phuket med ö-liv på exempelvis 
Phi Phi Island.

egypten
Bara fem timmars direktflyg från Sverige väntar Röda havets strand 
med pålitlig värme, prisvärda All Inclusive-hotell och kristallklara 
dyk- & snorklingsvatten. Glöm inte att låta faraonernas spår berätta 
sin historia - vi har ett välfyllt utfärdsprogram.

hurghAdA
shArm el sheiKh
mArsA AlAm

hurghAdA Hurghada är 
det största resmålet längs Röda 
havets västra kust. Utöver sol 
och bad har du chans att åka på 
Nilenkryssning, besöka Kairo, 
Konungarnas dal eller snorkla 
på kända korallrev. Vi flyger 
från en mängd avreserorter 
i hela Sverige.

shArm el sheiKh Röda 
havets östra kust sägs ha värld-
ens bästa dykning, men här 
finns även mycket annat att 
uppleva. Du kan till exempel 
besöka Jordanien och klipp-
staden Petra eller ta en ökentur 
på kamel. Med Ving reser du 
till Sharm el Sheikh från 
Göteborg och Köpenhamn.

mArsA AlAm Söder om 
Hurghada ligger den relativt 
oexploaterade Marsa Alam-
kusten med vackra stränder 
och snorkling som utan tvekan 
kan kallas bäst i världen. Här 
finns ingen stress och de flesta 
av Vings hotell har All Inclusive. 
Hit flyger du från Arlanda och 
Göteborg.

Makadi Palace, ett fantastiskt All Inclusive-hotell 
i orientalisk stil, direkt vid stranden i Makadi Bay. 

Sunwing Resort Bangtao Beach. Fantastiskt 
poolområde och åtta km paradisstrand.

prisexempel thAilAnd            = dubbel ICA-rabatt prisexempel egypten            = dubbel ICA-rabatt

Pris avser charterflyg och hotell 1 vecka, per person med avdragen ICA-rabatt och webbrabatt. Gäller nybokningar. Begränsat antal platser. Boka senast 29/8 2012. Pris avser charterflyg och hotell 1 vecka, per person med avdragen ICA-rabatt och webbrabatt. Gäller nybokningar. Begränsat antal platser. Boka senast 29/8 2012.

sunWing resort 
KAmAlA beACh r från  12.350:-
1-rumssvit FAMILy balkong mot 
omgivning/annan byggnad.  
Avresa från Arlanda 3 dec 2012.

sunWing resort & spA 
bAngtAo beACh r från  12.250:-
1-rumssvit FAMILy balkong mot 
poolområdet. Avresa från 
Arlanda 3 dec 2012.

sungArden KAntAry beACh 
villAs & suites r från  13.175:-
Dubblettrum juniorsvit. 
Frukostbuffé ingår. Avresa 
från Örebro 21 mar 2013.

sungArden grAnd resort
hurghAdA r från  3.845:-
Dubbelrum mot trädgård och 
poolområde. Halvpension ingår. 
Avresa från Norrköping 10 jan 2013.

sunWing mAKAdi pAlACe
hurghAdA r från  6.750:-
Dubbelrum juniorsvit. 
All Inclusive ingår. Avresa från 
Arlanda 7 jan 2013.

sungArden gorgoniA 
beACh mArsA AlAm r från  4.600:-
Dubbelrum. All Inclusive 
ingår. Avresa från Arlanda 
10 jan 2013.
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