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STOCKHOLM TRAVEL SHOW 2016
Resmål, evenemang och resor på Sveriges nya resemässa!

Boka din sommarkryssning med 

Tallink Silja

MALAYSIA
– strandliv, dykning 
och djungeläventyr

Resmål i när 
och fjärran 2016

Muminmamman & Lilla My 
Träffa:
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Du behöver inte resa långt för en skön minisemester. I Tallinn och Riga får du 
restauranger i toppklass, spännande kultur och bra shopping. 

PRISVÄRD  
MINISEMESTER

Hotellpaket Tallinn
TALLINK CITY HOTEL 
FR 970:– per person

Hotellpaket Riga 
TALLINK HOTEL RIGA  
FR 1200:– per person

Hotellpaket Tallinn
TALLINK SPA HOTEL 
FR 2600:– per familj

Kryssning
TALLINN 
FR 140:– per person

Ingår: del i B2-hytt, 1 hotellnatt, del i dubbelrum, frukost. 
Gäller utvalda avgångar t o m 31.8 2016

Ingår: del i B2-hytt, 2 hotellnätter, del i dubbelrum.   
Gäller utvalda avgångar t o m 31.8 2016 

Boka på tallink.se   I   08–22 21 40*
*Serviceavgift 70:– per bokning tillkommer, boka online så bjuder vi på den. Begränsat antal platser.

EN RIKTIG HOTELLPÄRLA NÄRA GAMLA 
STANS KVARTER. 

BO MITT I CENTRUM NÄRA SHOPPING OCH NÖJEN.

NJUT AV TVÅ KVÄLLAR OMBORD OCH EN DAG I LAND.

FAMILJENS FAVORIT MED BÅDE BAD OCH SPA.

Ingår: del i B4-hytt.  
Gäller utvalda avgångar t o m 31.8 2016

Ingår: del i B4-hytt, 1 hotellnatt, del i DeLuxe-rum med 2 
juniormadrasser (barn 0-11 år), frukost, entré bad.    
Gäller utvalda avgångar t o m 31.8 2016
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STOCKHOLM 
TRAVEL SHOW 
2016

Resmål, evenemang och resor på Sveriges nya resemässa!

Stockholm Travel Show är en utomhusmässa med brett fokus på 
resor. Under tre dagar möter du utställare inom resor och turism, 
deltar i en stor mängd aktiviteter, smakar på spännande mat från 
foodtrucks och bokar billiga biljetter till sommarens äventyr i när 
och fjärran. Vi ses i Wasahamnen!

Polen ligger närmare än du tror – bara en timme härifrån med flyg. Där 
solar du på breda, vita sandstränder och äter billigt och bra. Huvud-
staden Warszawa lockar weekendturister med sitt hotellutbud, det rika 
kulturlivet och aktiviteter för barnfamiljen, skäggiga hipstern och paret  
i sina bästa år. Utforska mer om Polen på mässan. 

Polen – äventyret är nära

Sommaren är på väg till 
Muminvärlden i Finland!
Lilla My och Muminmamman 
kommer till Stockholm för att 
träffa de allra minsta och berätta 
om allt roligt som väntar i härliga 
Åbo och i den närliggande skärgården. 

En Gotlandsresa varje sommar är ett måste för många stockholmare. 
Jämför priserna hos konkurrenterna Gotlandsbåten och Destination 
Gotland och boka din ösemester!

Gotland – sommarens höjdpunkt

Träffa 
Muminmamman 
& Lilla My

Att äta är att resa. Låt de malaysiska specialiteterna 
på Tourism Malaysias monter inspirera dig till en 
resa till landet! Malaysia är fyllt av upplevelser – från 
naturbaserad ekoturism och orörda sandstränder till 
pulserande Kuala Lumpur, golf och Formel 1. 

Geografiskt är Malaysia mångsidigt – det består 
av två separata områden: Malackahalvön i väst och 
Sarawak och Sabah på Borneoön i öst. En stor del av 
Malaysia täcks av regnskog och nationalparker. 

Malaysiska turistbyrån är på plats på Stockholm 
Travel Show för att berätta mer om denna tropiska pärla.

Malaysia – en tropisk pärla! 
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MÄSSANS 
ÖPPETTIDER
Fredag 13 maj 12-17
Lördag 14 maj 10-17
Söndag 15 maj 10-16

Fri entré!

Tallink Silja kommer till Wasahamnen med en mängd kryssnings-
biljetter till finfina priser. Medan föräldrarna bokar sommaräventyr 
åt hela familjen får de små skapa loss i en rithörna och träffa nya och 
gamla bekanta från Mumindalen. 

Kryssa lugnt i sommar

Art Bank, www.artbank.fi 

Quality Hotel Nacka / Brasserie X en route, 

www.nordicchoicehotels.se

Destination Gotland, www.destinationgotland.se 

Embassy of Sri Lanka, www.stockholm.embassy.gov.lk 

Finsk Lakrits / Tomels HB, www.finsklakrits.se 

Gotlandsbåten, www.gotlandsbaten.se 

Karlstad universitet, www.kau.se 

Korea Tourism Organization, visitkorea.or.kr

Lets Travel SA, www.letstravel.ch 

Penthouse Travels Ltd, www.penthousetravels.com

Polska Statens Turistbyrå, www.polen.travel/sv 

Provisa, www.provisa.se 

Selyn, www.selyn.lk 

Tallink Silja Line, www.tallinksilja.se 

SriLankan Airlines, www.srilankan.com 

Sydamerikaexperten, www.sydamerikaexperten.com 

Tourism Malaysia, www.tourism.gov.my 

Travel Research Scandinavia AB, www.travelresearch.se 

Muminvärlden, www.muminvärlden.fi 

Åbo skärgård, www.visitturku.fi 

Åbo / Turku, www.visitturku.fi 

Utflyktsvägen – Gröna Kusten, www.utflyktsvägen.se 

Warsaw Tourism Organization, www.warsawtour.pl/en 

Viking Line, www.vikingline.se 

”Tunnbrödsbilen”

Annie D:s Scottis Confectionery, www.annied.se 

Utställare:

Plats: Wasahamnen, Djurgården

Turismen Till sri lanka från Sverige växer som aldrig förr och det finns goda anled-
ningar till det. Ön är rik på underbara stränder, gröna teplantager och gästvänligt folk. 
På Stockholm Travel Show bjuder bland annat SriLankan Airlines, Travel Research och Sri 
Lankas ambassad på en liten bit av den exotiska destinationen. 

Exotiska Sri Lanka

Vad är en utomhusfest utan en bit mat? Food trucks är här för att stanna och tur är väl 
det! I Wasahamnen äter du gott från bland annat Brasserie X en route, som är Nacka 
Choice Hotels egen truck med franska specialiteter. Eller smakar på sörmländska, när-
producerade delikatesser från en sörmländsk food truck. 

Trendmaten i Wasahamnen

Partners:
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från 95 kr
Ta färjan

www.destinationgotland.se

Priset avser enkel resa och gäller på massor av
avgångar i sommar. Välkommen ombord!
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F amiljen bakom Travel Research 
har bott i Sri Lanka till och från 
i tre år, planerat, utforskat och 
byggt upp ett stort kontaktnät. 

– Vi försöker själva ”uppleva och ut-
veckla det vi säljer”, berättar Sofia Englund, 
marknadsansvarig på Travel Research. 

Därmed har man kunnat hitta det unika 
för det lokala Sri Lanka för att på så sätt 
kunna erbjuda det allra bästa av det bästa, 
på ett sätt som andas ansvar, respekt och 

Travel Research är det lilla reseföretaget med den stora ambitionen att alltid 

arbeta nära och tillsammans med lokala aktörer. På så vis förenar man 

ett brinnande reseintresse med en hållbar livsstil och kan erbjuda dig som 

resenär den absolut bästa upplevelsen. 

gröna värderingar. 
– Sri Lanka kan du besöka året runt. 

Med vår lokalkännedom skräddarsyr vi 
din resa och kombinerar med dina in-
tressen på bästa sätt, säger Sofia.

Med Travel Research får du en unik och 
nära upplevelse av Sri Lankas fantastiska 
natur, djurliv och kultur kombinerat med 
dina personliga intressen för exempelvis 
sport eller utomhusaktiviteter. Bara fanta-
sin sätter gränserna. 

– experter på Sri Lanka
Travel Research 

TRAVEL RESEARCH 
 –”ETT MED SRI LANKA”

Best of SOMMAR!
Solsäkra semestern! Följ med till Sri Lankas 
oexploaterade östkust. Kombinera sol och bad 
på några av landets finaste stränder med djur, 
fantastisk natur och äventyr.

14 dagar, 13 nätter från 11 500 kr (exkl. flyg)
Resan inkluderar boende med frukost på 
3*hotell, transport med bil och engelsktalande 
chaufför/guide för hela resan samt aktiviteter och 
inträden enligt specifikation.

Best of VINTER!
Vi börjar i Sri Lankas inland, fortsätter med 
tågresa till bergsområden med teplantage och 
fina vandringar och avslutar nere på landets 
sydkust för sol och bad. 

8 dagar 7 nätter från 9 800 kr (exkl. flyg)
Resan inkluderar boende med frukost på  
3* hotell, transport med bil och engelsktalande 
chaufför/guide för hela resan samt aktiviteter.

För bokning och info ring+46 (0)8 744 42 44, 
mejla bokning@travelresearch.se,  
info@travelresearch.se eller besök  
www.travelresearch.se.

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

www.srilanka-portalen.se
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salvador dali PrivaTe exhibiTion är Nordens enda bestående Dali- 
utställning. Den privata samlingen består av bland annat skulpturer, 
keramik och möbler. Dalis certifierade och numrerade designmöbler kan 
beställas via Art Bank, som också erbjuder möjligheter till surrealistiska  
Dalimiddagar. I galleriets representationsvåning kan du också boka  
konferens och bastu.

Dali fyllde hela anteckningsblock med modeller för olika möbler som 
han hade velat se på bio, i reklamer eller i sitt eget hem. Dessa var under-
liga objekt med mycket symbolik och finslipade former som skulle passa 
in i den fantastiska värld han levde i. Medan Dali ännu levde diskuterades 
möjligheten att producera dessa hundratals surrealistiska designer som 
var på modellstadiet. Till att börja med har man ur Dalistiftelsens arkiv 
plockat de mest synliga och estetiska modellerna, som tillverkas av  
Barcelona Design i Spanien.

Till Art Bank kommer man in under Stefan Lindfors skulptur 
”Moving Out” (2014). Art Bank Gallery har ett brett sortiment 
av internationellt kända konstnärer. Finska konstnärer  
repesenteras också i utställningarna.

Salvador Dali- 
utställning och 
konstgalleri

Art Bank Gallery/Ted Wallin 
+358 (0)400 52 41 77 

www.artbank.fi

Hur långt från Stockholm måste du åka för att komma till 
något unikt, vackert och annorlunda? Ta Utflyktsvägen 
– gör bara en avstickare från motorvägen och du hittar nya 
upplevelser i helt nya omgivningar! 

Utflyktsvägen – Gröna Kusten
– en annan värld en timme bort!

www.utflyktsvagen.se

Följ uTFlykTsvägens vägskylTar från Södertälje, Strängnäs och Nykvarn 
i norr, till Gnesta i väster. Kör genom Sörmlands vackra landsbygd ner till 
skärgården i Trosa, Nyköping och Oxelösund, vidare till Kolmården och 
Norrköping. Nu är du i Sveriges vagga. Här har folk bott i 6 000 år. 

Lär känna platser som är viktiga för våra förfäder och känn samhörighet 
med historien. Öppna fönstret och njut av dofterna från Sommarsveriges 
skogar och ängar. Övernatta på ett ställe som inte ser ut som alla andra eller 
ät ny spännande mat, som aldrig varit i närheten av en livsmedelskedja. Här 
möter du kunniga turistvärdar som gärna tipsar om sina lokala sevärdheter. 

Kusten präglas av nästan orörd skärgård. Gör en tur i skärgården, segla, 
paddla kajak, fiska och bada på en egen ö. Cykla Sverigeleden eller Näckros-
leden. Den som gillar vandring kan testa Sörmlandsleden. 

Det finns flera olika boendealternativ med genuina, mysiga restauranger 
och konferensfaciliteter. Bra shopping både på landet och i stan. På flera 
platser längs Utflyktsvägen kan du också ladda din el-bil.
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alla resor med leTs Travel är utformade så att du ska få 
en genuin, intressant och tillfredsställande resa, vare sig det är 
ditt första besök i Sri Lanka eller du är en återkommande gäst.   
I reseutbudet ingår till exempel övernattning i enkla eko-stugor  
eller på lyxiga 5-stjärninga hotell, och allt ifrån rundresor till 
strandsemestrar. 

För den som vill upptäcka mer av landet finns rundresor som 
täcker allt från klassiska kulturella turer till naturupptäckter. För 
golfentusiaster finns speciella golfpaket och för dig som söker 
fysiskt och mentalt välbefinnande finns här de bästa Ayurveda-
centren. 

Upptäck Maldiverna – bara en timmes flyg från Sri Lanka. 
Maldiverna är en idealisk kombination tillsammans med din 
rundtur i Sri Lanka

Genom att förboka din vistelse med Lets Travel, vare sig det 
gäller en rundresa, strandsemester eller hotellnätter, slipper 
du starta semestern med att leta utbud och köpslå om priser. 
Istället kan du njuta redan från första stund och vara trygg med 
att allt för din drömsemester redan är ordnat!

Lets Travel Colombo grundades 2000 och är special-

iserade researrangörer med egna, välplanerade och 

skräddarsydda rundresor. 

Skräddarsy din 
semester med

LETS TRAVEL   

LETS TRAVEL
Kontakt: 
Brigitte Clement-Badurdeen och hennes team
LETS TRAVEL (Pvt) Ltd
Colombo
brigitte@letstravel.lk
www.letstravel.lk
Telefon: +94  (0)11 473 62 62

Medlem i SLAITO – Sri Lankan Association of Inbound Tour Operators 
och auktoriserad av Ceylon Tourist Board.

Huvudkontoret i  Genève, Schweiz, är grundat 1993, medlem av 
IATA, Swiss Travel Agent’s Association och Fonds de Garantie 
Suisse (Schweizisk resegaranti) ger dig en extra  garanti för  
tjänsternas kvalitet.

 Personalen på 
Lets Travel talar 

flera språk. 


