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—rik på tradisjoner

Gjør som Julia Roberts; 
Spis, elsk og lev på den  
vidunderlige tropeøya Bali. 
Wikstrøm Reiser har, som 
eneste turoperatør, satt 
sammen en spesiell ferie
pakke med fokus på roma
nen «Eat, Pray, Love» som 
er filmatisert med Julia Ro
berts i hovedrollen. Nyt livet 
til fulle og opplev spa, kok
kekurs, svømming med del
finer og en tur til den be
rømte guruen Ketut Liyer. 
Han lever i den lille kunst

Car pe Diem, Nor ges stør ste ar ran gør 
av sin gle rei ser, mel der at sta dig fle re 
sing le sø ker ak ti ve fe ri er med li ke sin

ne de. Noen av de mest po pu læ re  
tu re ne er ka jakk pad ling i Kroa tia og 

syk kel tu rer i span ske Ca ta lo nia.  
Del ta ger ne er voks ne, res surs ster ke 

men nes ker, og er fa rin gen  
vi ser at både 30år in ger så 

vel som spre ke pen sjo nis ter 
tri ves godt i sam me grup pe. 

– Det er ikke al de ren, men 
inn stil lin gen som tel ler, sier 

dag lig le der, Gro Hus mo.

SINGLEREISER ROMANTISK PÅ BALI

▴ FULL FART: En tur ned fjell 
siden i kurvslede er Madeiras 
fremste turistattraksjon. 

▴ KRYSTALLKLART HAV: Madeira 
har ikke sandstrender, men fine bade
muligheter fra klippene. På naboøya 
Porto Santo frister en ni kilometer lang 
sandstrand. Sanden er helsefrem
mende og brukes blant annet i spa og 
behandlinger av revmatisme.

PÅ BALI: Javier Bardem  
og Julia Roberts.

▴ BLOMSTER:  
Paradis og pape
gøyeblomster er 
fine suvenirer. De 
holder seg i flere 
uker etter hjem
komst.

▸ SHOPPING:  
Strikkeplagg, vakre 
broderier, porselen, 
glass og vellagret 
Madeiravin er 
gode kjøp. Det er 
også hyggelig å ta 
med seg litt god 
honningkake, bolo 
de mel.

TIPS:

NYTTIG PÅ NETT:

1REIS MED TAUBANEN 
opp til Monte Palace 

 Tropical Garden, som er en 
av de vakreste parkene på 
Madeira. Ned suser du  
i kurvslede.

2TA EN SPASERTUR  
i strøket rundt den vakre, 

lille kirken São Pedro og  Santa 
Claraklosteret i Funchal. Stikk 
innom en kafé og spis quei 
jada, en nydelig ostekake.

3OPPLEV 
det fantastiske morgen

markedet, Mercado Dos 
 Lavradores, i Funchal. 

3

nerbyen Ubud, og det er her 
filmens hovedperson prøver  
å finne balansen i livet.
– Ketut har et veldig spe 
sielt blikk, og du føler at  
han  leser deg bare ved å se  
på deg, sier reiseekspert  
Ragnar Wikstrøm.  
Han har vært på Bali 44  
ganger, og har lagt opp  
turer i filmens fotspor. 
Kontakt Wikstrøm reiser  
for mer  informasjon,  
tlf.: 35 90 04 10.  
www.wreiser.no 

www.visitportugal.com
www.visitmadeira.pt/
www.madeiraislands.travel
www.solia.no
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N Iiihh! Det ki ler i ma gen og 
kna ker i kurvsleden når de 

hvit kled de gut ta med strå hat ter 
og sko med så ler av gam le bil
dekk spar ker i gang far ten ned
over stup brat te sikk sakk vei er fra 
fjell top pen Mon te — fe rie ste det 
for bri tisk over klas se på 1800 og 
1900tal let. 

Opp rin ne lig ble vel ha ven de fe
rie gjes ter frak tet i polst re de bæ

re sto ler mel lom to ster ke menn 
opp og ned til ho ved sta den Fun
chal. Det var uten ke lig å ta de 
brat te bak ke ne på egne ben! 

Nei da, de skul le helst kun ne 
 lig ge rett ut og slap pe av un der 
for heng som skjer met for sol og 
nys gjer ri ge blikk. 

Det var først da en sær de les 
over vek tig rik manns frue fikk bæ
restengene til å knek ke gang på 

gang at man ble tvun get til å 
 ten ke i nye ba ner. Rundt 1820 så 
den før s te kurvsleden, «car ro de 
cesto», da gens lys. Det ut vik let 
seg til å bli en blomst ren de ge
skjeft, og akkurat som for Vene
zias gon do lie rer, ble det te et yrke 
som gikk i arv fra far til sønn. I dag 
er dette Madeiras største turist
attraksjon. Men det er først og 
fremst na tur opp le vel se ne som 

trek ker. Det er ikke uten grunn at 
øya har fått til nav net «At lan ter ha
vets bloms ter kas se». Ma ken til 
bloms ter prakt skal du lete len ge 
et ter. Vil du syk le el ler gå, fin nes 
det hund re vis av vak re na tur sti er 
og vei er som går langs det gam le 
ka nal sy ste met, levadaene. Også 
høyfjellsturene er po pu læ re, og 
det er her lig å vand re i den fris ke 
og fine luf ten — og kjen ne duf ten 

av salt hav, kryd der ur ter og vel
duf ten de bloms ter.

Vel til ba ke kan du nyte en god 
mas sa sje og et godt mål tid. Det 
er man ge ho tel ler som har spe
sia li sert seg på det te. Et ter mid
dags te en og en smak av gam le 
da gers luk sus liv kan du opp le ve 
i fa sjo nab le Reid’s Pa la ce. Her 
hol der man på tra di sjo ne ne, og 
det er ikke spart på noe.  ◆

1 1

Ma dei ra byr på hals brek ken de  
sle de tu rer i stup brat te bak ker,  
fine na tur opp le vel ser og ku li na
ris ke her lig he ter i fornemme  
omgivelser. Her er ny tel ser for 
kropp og sjel — til alle årets ti der.

mai-britt.sverd@hm-media.no
Mai-Britt E. Sverd
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N Jeg duk ker un der kles vas ken 
og svin ger unna en sup pe

kje le og noen fug ler i bur.
– Sawadee, ro per fa mi li en som 

bor her. 
De vin ker og ler, og sy nes visst 

at jeg er et pus sig un der hold nings
inn slag der jeg ving ler av sted på 
syk kel gjen nom sma le smug og 
bryg ger med styl te hus langs ka
na le ne. Ja, noen ste der er det så 
smalt at jeg nes ten syk ler over 
dør stok ken til folk, men det ser 
ikke ut til å pla ge noen som helst. 
Bryg ge ne fun ge rer som fa mi lie nes 
utendørskjøkken, og her ko kes og 
bra ses det både tid lig og sent.  
At noen kom mer syk le ne midt  
i mat lag in gen ska per bare lat ter. 

Jeg er på syk kel tur gjen nom 
«Det ukjen te Bang kok» sam men 
med Arne Wil helm son og hans 
 lo ka le guide, Jam. Arne har bodd 
i Bang kok i fle re år og til byr tu rer 
som gir be sø ken de en helt unik 
an led ning til å bli kjent med ste der 
som ald ri har vært nevnt i noen 
guide bok — og som du ga ran tert 
ald ri vil le fun net frem til på egen 
hånd. 

– Det star tet med en golf tur til 
Thai land for man ge år si den, for
tel ler Arne. – Jeg falt pla dask for 
den thai land ske livs sti len og den 
hjer te var me kul tu ren. 

Her vil jeg bo, tenk te den  spor ty 
sven sken, lær te seg språ ket og  
sa opp job ben i Pos ten hjem me  

i Sve ri ge. Et ter hvert fant han også 
kjær lig he ten, og bor nå sam men 
med sin thai land ske kone på 
 «and re» si den av el ven Chao 
 Phraya. Det er mot satt side av 
 pa las se nes, stor ma ga si ne nes og 
tu ris te nes Bang kok. 

– Jeg vil vise tu ris te ne hvor dan 
van li ge men nes ker le ver, ta dem 
med til bort gjem te temp ler der 
 hø ner og ha ner span ku le rer fritt 
om kring, der sko le bar na sit ter 
med lek ser i skyg gen av gam le 
trær, og mød re ne sel ger mat fra 
sine mo bi le mat sta sjo ner. 

Enes te må ten å ta seg frem på 
dis se sma le vei ene er med syk kel 
el ler mo ped. Bi ler kom mer ikke 
frem på de sma le pas sa sje ne som 

Tyskland er alle julemarkeders mor. Opprin
nelig var markedene et sted der befolknin
gen kunne kjøpe alt de trengte til vinteren, 
men etter hvert handlet det mest om julen. 
Nå er julemarkedene en koselig tradisjon  
i nesten alle tyske byer, og mange kan ikke 
tenke seg en jul uten å ha besøkt et marked 
og handlet julepynt og fine gaver. Og, ikke 
minst, kost seg med deilige, duftende pep
perkaker og «Glühwein» (gløgg). Det eldste 
julemarkedet er Striezelmarkt i Dresden. 
Andre tradisjonsrike og svært populære 
markeder finner du i Berlin og Chemnitz. 
www.weihnachtsmarkt-deutschland.de

I TYSKLAND POPULÆRE 
REISEMÅL
Phuket i Thailand og Las Palmas 
på Gran Canaria ser ut til å bli de 
mest ettertraktede reisemålene  
i vinter, ifølge reisesøkemotoren 
travelmarket.no. Den thailandske 
hovedstaden, Bangkok, er den  
nest mest poulære ruteflydestina
sjonen, kun forbigått av London. 
På trendtoppen troner Libanons 
hovedstad, Beirut, kåret av både 
The New York Times og Lonely 
Planet til en av verdens beste byer. 

går langs ka na le ne, over bro er og 
gjen nom bo lig strøk og fro di ge 
plan ta sjer som bug ner av man go, 
pa paya og ba na ner. 

Her er frem de les også båt et 
van lig frem komst mid del. I hel ge ne 
kom mer de lo ka le fru ene pad lende 
på et nett ver k av el ver og sel ger 
frukt, hjem me la get mat og hånd
lag ede små ting fra bå te ne sine.  
Vi be fin ner oss i en ver den som 
har stått stil le. En ver den fle re lys
år fra det ul tra mo der ne, som du 
også fin ner i den ne ver dens me tro
po len. Vil du kom me tet te re på det 
pul se ren de by li vet og se Bang kok 
glit re? Bla om og les om kvelds tu
ren «Bang kok by Night» på neste 
side.  ◆

BANGKOK
På to hjul i

▴ BLOMSTER- 
MARKEDET: Det er en 
fryd å besøke blomster 
markedet i Bangkok. Her 
bugner det av langstilkede 
roser, duftende sjasmin og 
orkideer. Billig er det også. 
50 vakre roser koster bare 
20 kroner.

◂ SKO LE BARN: Munt re 
sko le barn ved jun gel tem
pe let Wat Pleng.

ASIAS VE NE ZIA:  
Bang kok er byg d på 
vann. Det mer ker du 

godt når du syk ler gjen
nom na bo lag med vann 

på alle kan ter. Men  
SykkelArne og guiden 
hans, Jam, kjenner alle 
små stier, brygger og 

broer på kryss og tvers 
over kanalene.
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PÅ SYKKELTUR:  
Hjemmets journalist,  
MaiBritt E. Sverd. 

1BANGKOK BY BIKE:  
Et skan di na visk fir ma 

som arrangerer sykkelturer 
med guide i Bangkok.  
Dri ves av Arne Wil helm son.  
Tlf.: +66 (0) 895208947.  
www.bangkokbybike.com

2TU RER: Morgenturer 
(kl. 8.0012.30), etter

middagsturer (kl. 13.00
17.30), «Bang kok by Night» 
(18.3021.00) og hel dags  
tu rer hver lør dag og søn dag 
(kl. 1017.30). Helgeturenes 
ho ved at trak sjon er det fly
ten de mar ke det ved Taling 
Chan, som er et av det sen
tra le Bang koks sis te fly ten de 
mar ke der. Det er ho ved sa ke
lig thai lendingene som hand
ler her. 

3PRIS: Halvdagstur  
ca. kr 245, heldagstur 

ca. kr 355 og kveldstur  
ca. kr 200 in kl. skan di na
visktalende guide, sykkel og 
hjelm, vann/forfriskninger, 
 lokal lunsj, inngangsbilletter 
til temp ler og trans port med 
langhalebåt. Fa mi lie ra bat t. 

4PAS SER FOR: Alle som 
er i nor malt god form og 

er vant til å syk le. Bang kok 
er pad de flat, og tu rene er 
ikke an stren gen de. 

4 FAKTA:

FERIENS  
MORSOMSTE:  

Arne Wilhelmson tilbyr 
sykkelturer som gir deg 

en unik anledning til  
å bli kjent med steder 

som aldri har vært nevnt  
i noen guidebok.

– Feriens absolutte  
høydepunkt, mener  

Marie fra Oslo.Med syk kel kan du opp da ge helt 
nye si der av mil li on by en. Tet te re  
på det lo ka le li vet kom mer du ikke!

PHUKET på topp!

BEIRUT
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Årets julegave til alle mat og reiseglade! På rei
ser gjennom Norge utforsker forfatterne steder 
du kanskje ikke visste fantes — og møter mat
glade mennesker som brenner for hjemstedet 
sitt og viser mangfoldet i det norske kjøkken. 
Les om julestemning i bergstaden Røros og mos
kusjakt over Dovre, ta «Den gylne omvei» og nyt 
sommerens fristelser langs «Det blide Sørland». 
 Eller kanskje vil du reise i Roald Dahls fotspor, bake 
Bodils unike julekake eller får oppskrifter på en her
lig julemeny, slik den serveres i Norges eldste verts
hus? Praktboken «En smak av Norge» er utgitt på 
Schibsted Forlag og fås kjøpt i bokhandelen.  

MAT OG REISER 
GJENNOM VÅRT EGET LAND

N Siste nytt på sykkelfronten  
i Bangkok er spennende opp

levelsesturer i kveldsmørket.
–  Tre kvel der i uken syk ler vi inn  

i om rå det som kal les Rattanakosin. 
Her er kon gens gam le slott, Grand  
Pa la ce, og noen av Bang koks mest  
be røm te temp ler. De er vidunderlig 
vak re om da gen — og når de skin ner  
i kvelds mør ket, er de helt even tyr li ge, 
sier Arne Wilhelmson begeistret. 

Ru ten går også gjen nom det døgn
åp ne bloms ter mar ke det Paak Khlong 
talaat. Her fin ner du en bloms ter prakt 
du ga ran tert ald ri har sett ma ken til. 
Fris ke og vel duf ten de bloms ter kran ser 
er en vik tig del av kul tu ren, og her kos
ter de nesten ingenting. 

Tu ren av slut tes med grill buf fé ved 
 el ven, og her kan du spi se alt du or ker. 
Tu ren, in klu si ve sykkel og mat, kos ter  
i un der kant av 200 kroner.  ◆

 mai-britt.sverd@hm-media.no

– nattens dronning

EVENTYRLIG:
Bangkok er en av  

verdens heftigste steder, 
en by som aldri sover.  

Her er nattåpne jazzklub
ber, kino med senger, natt 

markeder og nattmat på 
gaten. Om natten kan du 
også handle billige blom

ster på blomster 
markedet.  

«BANGKOK by NIGHT» Her er tips til litterære godbiter 
med handling fra Bodø og Oslo  
til New York, Cuba og Bombay.
Fine julegaver til reiseglade venner. 

Frode Granhus: Malstrømmen. 
Dette er «ondskapens Himmel
blå» fra Nordland. Schibsted. 
Vigdis Hjort: Snakk til meg.  
En middelaldrende kvinne reiser 
til Cuba og forelsker seg hode
stups i landet, kulturen — og en 
mann. Cappelen Damm.
Paul Auster: Usynlig.  
New Yorkforfatteren over alle 
forteller en historie som strekker 
seg over 40 år og foregår i New 
York, Paris og på en øy i Karibia. 
Aschehoug.
Mala Naveen: Desiland.  
En medrivende fortelling fra to 
kontinenter; Bombay i India og 
Stovner i Oslo. Aschehoug.

VERDEN RUNDTunder treet

▴ STEMNINGSFULLT: Sykkel 
turen gjennom Bangkoks tempeldistrikt er en 
kort tur på 2,5 timer. Men du får sannsynligvis 
sett mer enn andre turister gjør på flere dager.

Foto: BangkokByBike


