
TjeckiskT namnbyTe
Tjeckien byter namn på 
engelska från Czech 
 Republic till Czechia. Men 
de redan förekommande, 
och inte så önskvärda, 
 förväxlingarna med 
 Tjetjenien – Chechnya – 
blir knappast färre.

Resetermometern

skydd  
moT dengue
När det här skrivs har 
150 000 ungdomar i 
Filippinerna  fått sin första 
vaccinationsspruta mot 
febersjukdomen dengue. 
Vaccinet godkändes av 
WHO i april. Nästan 400 
miljoner människor smit
tas varje år och dengue
feber ökar även bland 
svenska resenärer.

avgifT för  
sTolsbokning
Ingen vill ha det förhatliga 
mittensätet, men platsen 
blir allt svårare att und
vika. Flygbolag som tidi
gare tillåtit gratis stols
reservation börjar nu ta 
betalt. SAS gör det och fler 

är – tyvärr – på gång.

Paus i Helsingfors
Finnair börjar med stop
overbiljetter. Flyger du 
via Helsingfors kan du 
stanna några dagar utan 
att biljetten blir dyrare.  
Vi förstår tanken, men är 
sällan sugna på saluhall 
och Sveaborg när vi är på 
väg till Asien.

V a g a b o n d s  v ä r l d
Här hittar du prylar, nyheter och tips från världens alla hörn. I det här numret skriver vi om dykning i Palau,  

tipsar om  Mongoliet och listar heta sommarstäder. Redaktör: göran Ingman, goran@vagabond.se. 

lång 
vänTan 
På Pass
Trycket på passkontoren 
ökar inför semester 
säsongerna. I Skåne var 
vänte tiden under våren 
i värsta fall två månader. 
Fixa passet i god tid  
före resan.

elefanTvänliga 
resor
Fler än hundra rese
företag världen över har 
slutat erbjuda elefan t
ridning till sina kunder, 
efter en kam panj  av World 
Animal Protection  som 
uppmärksammat hur illa 
elefanterna behandlas.

Hur ser prognosen ut på resefronten just nu? Vad är hett och vad är iskallt? 
Här är Vagabonds personliga prognos för de kommande månaderna. 

 3 990 kr på 
coolstuff.se.

SuperSmart  
– men tung
Bluesmart har inbyggd våg, batteri för usb-laddning av prylar, 
visar via gps var den är och kommunicerar med bluetooth. låset 

hanteras via en app. Smartare väska finns 
inte. Men 4,2 kilo är på tok för tungt för 

en kabinväska. Ge den en bantnings-
kur, så köper vi direkt.

Ge fingret  
i Japan
Japan vill använda turisternas finger
avtryck för betalning och identifiering. 
Tester ska inledas under sommaren på 
300 hotell, restauranger och affärer. 
Fingeravtrycken samlas in på flygplatsen 
och kopplas till betalkort och personlig 
information . Därefter räcker det med ett 
finger för identifiering vid incheckning 
på hotellet och som betalning efter 
lunchen . När Japan är värd för sommar
OS 2020, hoppas man att systemet ska 
vara i full gång.
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Palaus blå
skimrande hål
Bara någon meter under vattenytan finns en 
reva bland korallerna, som en hemlig passage 
till en annan värld. Ena sekunden har du bott
nen under dig, i nästa öppnar sig en avgrund 
i det klara havet. Blue Holes i Palau anses vara 
ett av världens mest fotogeniska dyk, tack vare 
möjligheten att ta bilder nedifrån grottan på 
dykare som i motljus svävar ned genom öpp
ningen. Grottgolvet finns på cirka 40 meters 
djup och dyket är faktiskt inte svårare än att 
det passar även för nybörjare. Nybörjare som 
inte har anlag för klaustrofobi, vill säga. Blue 
Holes nås på cirka en timme med motorbåt 
från staden Koror i önationen Palau, öster om 
Filippinerna.
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Tigrarna tassar tillbaka
 natUr  Världens tigrar blir fler. Tiger
beståndet ökar i flera länder, men 
främst i Indien, Nepal, Bhutan och 
Ryssland. Sammanlagt tror man att 
det finns cirka 3 900 tigrar på plane
ten, en ökning från 3 200 djur år 2010, 
och det är första gången på decennier 
som forskare noterat en uppåtgående 
trend för de mäktiga katt djuren. 
Uppgifterna bygger på de senaste  
nationella tigerinventeringarna och 
på uppdaterad information från 
Internationella  naturvårds unionens 
rödlista, skriver WWF i ett press
meddelande.

Svenskafrikansk flärd
thanda island öppnade för besökare förra månaden. På den privata 
ön i marinreservatet Shungi Mbili i Tanzania finns en femrumsvilla 
med utomhuspool. Runt ön löper ett, likaledes privat, korallrev som 
kan upptäckas med snorkel och cyklop direkt från stranden. I vattnen 
finns valhajar, sköldpaddor och sjökor att spana på. Thanda Island ägs 
av den svenske entreprenören Dan Olofsson och hans hustru Christin 
och är inredd med mer skandinavisk touch än vad som annars kunde 
väntas längs Tanzanias kust. Villan rymmer tio personer och kan hyras 
för 10 000 per natt. Dollar, alltså. thandaisland.com

Snälla, köp inte kopi 

 luwak. Det uppmuntrar 

till Djurhållning  

unDer fruktanSvärDa 

förhållanDen.
Suwanna gauntlett, grundaren av wildlife alliance, berättar för 

 uSa today att det omtalade, och väldigt dyra, kaffet kopi luwak produceras 

under plågsamma former för sibetkatterna som tvingas äta och bajsa ut  

de bönor som sedan mals till kaffe.
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1. Gdansk, Polen

2. Toulouse, Frankrike

3. Pisa, Italien

4. Lissabon, Portugal

5. Sardinien, Italien

6. Nice, Frankrike

7. Teheran, Iran

8. Algarve, Portugal

9. Almeria, Spanien

10. Oahu, Hawaii, USA

Glöm Rhodos, Barcelona och Mallis för en stund. Här är sommarresmålen 
som ökar mest i skuggan av klassikerna, enligt statistik från Ticket.

Sommarens  
heta uppstickare

På hoj genom Laos
 gUidad tUr  Svenske PJ Widestrand 
ordnar åtta turer på offroadmotor
cykel genom Laos. Han utlovar kör
ning på slingrande grusvägar genom 
landets bergsområden, på djungel
stigar, bambubroar och flodöver
gångar. Chans finns också att gasa 
på längs den klassiska Ho Chi Minh
leden vid gränsen mot Vietnam. 
Internationellt  körkort och vana vid 
offroadkörning krävs. Widestrand har 
kört i fler än 50 länder på motorcykel 
och har de senaste 15 åren jobbat 
som dykinstruktör i Sydostasien.

 ■ pj-adventures.com

Konst som kräver våtdräkt
 dJUpt  Nyfiken på Andreas Frankes 
senaste utställning? På med våt
dräkt, cyklop, fenor och tuber. Den 
österrikiske konstfotografens senaste 
utställning kan nämligen bara ses på 
27 meters djup i havet utanför Florida 
Keys. Utställningen installerades i 
början av april på vraket efter ett 
transportfartyg som sänkts för att 
bilda världens nästa största konst
gjorda rev. Om du tycker att den 
känns lite för krånglig att nå, kan  
vi berätta att bilderna »skildrar en 
extra vagant era av europeisk stil och 
kulturhistoria«.
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En app för alla lounger
FlygplatsloUnger är inte bara för businessresenärer med blänkande bonus
kort. Ibland kan du ha tillgång till en lounge via ditt kreditkort eller tack vare 
att du blivit uppgraderad, och ofta finns lounger där du kommer in mot en 
avgift. Men hur vet man vilka alternativen är, när man står där på flygplatsen? 
Svaret heter Loungebuddy. 

Appen har information om varenda flygplatslounge du någonsin kan 
tänkas vilja använda och den matchar dina uppgifter – som kreditkort, biljett
typ och bonusprogram – mot loungerna på flygplatsen där du befinner dig. 
Får du ingen träff, tipsar Loungebuddy om lounger med entré avgift.

smörJ och smicker, plUs och minUs, så här tycker vagaBond:

  All information på en plats gör 
loungeletandet enklare. Appen 
ger vägbeskrivningar och har 
recensioner  från tidigare lounge
besökare.

Lite svårnavigerad, tyvärr. 
Många fönster som ska kryssas 
ned och otydligt vad symboler 
betyder. Kan göras mer användar
vänlig.

+ -
Gdansk i Polen – perfekt om man vill kombinera 
stadsliv och stränder. Populära badorten Sopot 
ligger strax utanför staden.

Loungebuddy är gratis och finns att ladda  
ned till Iphone och Android. loungebuddy.com
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skänkte resenärer vid svenska flygplatser till röda korset 
under 2015. pengarna kommer från utländsk valuta som 

lämnats  i insamlingslådor, men också från försäljning  
av kvarglömda föremål.

2,5

    Månadens boende

Generator, aMsterdaM, Holland

Väldesignat vandrarhem
generator är på väg att skapa sig ett namn inom den smala, men växande, 
nischen med moderna och snygga vandrarhem. Det senaste tillskottet öppnade 
nyligen i en renoverad tegelbyggnad som tidigare tillhört Amsterdams univer
sitet. Generator satsar mycket på sociala ytor där gäster kan träffas, i det här 
fallet med bibliotek, kafé och en lounge där lärarkatedern nu fungerar som 
bardisk. Senare i år öppnar även en bar av speakeasymodell i byggnadens 
pannrum och vandrarhemmet har aktiviteter som ölprovning, kaffeklasser och 
filmvisningar.

 ■ En plats i sovsal kostar 170 kr, privata rum kostar 640 kr och sviter går på 920 kr. 
generatorhostels.com 

miljoner kronor

Nattbuss till kontinenten
 transport  Tyska uppstickarbola
get FlixBus har kommit till Sverige, i 
slutet av april startade bussföretaget 
sina första linjer. Deras gröna bussar 
ska köra inrikes mellan Stockholm, 
Göteborg och Malmö, men också 
erbjuda  nattlinjer till Köpenhamn, 
Hamburg och Berlin från de tre 
största  svenska städerna. Att ta 
bussen från exempelvis Göteborg  
till Berlin kostar 349 kronor. Då ingår 
tre väskor, wifi ombord och resan 
kan bokas av eller om så sent som 
15 minuter före avgång. 

 ■ flixbus.se

Gin & juice i Tel Aviv
 kost  I höst hålls världen största 
veganfestival i Tel Aviv som beräknas 
locka fler än 15 000 deltagare med 
underhållning, mat och föreläsningar 
på teman som »veganism och sport« 
och »veganism och feminism«. Vegan 
Fest  äger rum den 24 sep tember 
men Tel Aviv är ett väldigt vego
vänligt resmål året runt. Staden har 
faktiskt utsetts till världens bästa 
destination  för veganer. Vill du inte 
bara leva hälsosamt, kan vi också 
meddela att Tel Aviv nyligen fått sin 
första ginbar. Du hittar den i Library  
Bar på hotellet The Norman.

BärBar ånga  
fixar Skrynklor
Med Philips nya handsteamer i resväskan fräschar du enkelt till 
kläderna. Steam n Go 2-in-1 tar bort veck, lukt och bakterier på 
hängande kläder – någon strykbräda behöver du inte.  
Pris 999 kr, philips.se.

Ny resväg till Filippinerna
 Flyg  Att flyga till Filippinerna tar 
lång tid och kräver minst en mellan
landning, och inget flygbolag har 
haft ett upplägg som riktigt passar 
svenska resenärer. Emirates startade 
i mars en ny linje från Dubai till Filip
pinerna, som kan bli ett intressant 
alternativ till befintliga linjer. Med 
Emirates tar flygningen, inklusive 
transfer i Dubai, cirka 19 timmar  
till Cebu i Filippinerna. Linjen är en 
cirkel rutt, så på väg tillbaka till 
Dubai landar planet även på Clark
flygplatsen i Manila. 

 ■ emirates.com
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    Månadens restips

Ulan Bator, Mongoliet

Mongoliets största fest

har dU mongoliet på reselistan, är juli en bra månad att sikta på. 
Då hålls den spektakulära Naadamfestivalen, årets största fest i 
landet. Under tre dagar tävlas det i eriin gurvan naadam, »de tre 
manliga sporterna«, som är bågskytte, brottning och hästkapp
löpning. Det är inte fullt så manschauvinistiskt som det låter, 
kvin nliga deltagare finns numera med i åtminstone bågskytte och 
kapplöpning. Naadam firas över hela Mongoliet, men det största 
evenemanget går på National Sports Stadium i huvudstaden Ulan 
Bator. Låter det för adrenalinstint och sportigt? Inte bara. Naadam 
är ett utmärkt tillfälle att njuta av mat, musik och hantverk – och 
att lära känna det mongoliska folket och landets  kultur.

 ■ Naadam hålls varje år 11–13 juli. Flyg till Ulan Bator med Aeroflot,  
via Moskva, från Arlanda och Kastrup kostar från 7 000 kr. Läs & Res, 
Iventus och Östresor med flera arrangerar resor till Mongoliet.
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