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Du har ferie, så du skal slappe af. Men ikke før, du har rørt dig en hel masse.

Sam CaStone
Metro World News

Tre steder, hvor pulsen  
bliver oppe hele ferien

Utah, USa
Det vestlige USA byder på blå himmel, klippetoppe og naturen i centrum – altså det perfekte 
sted at træne. Red Mountain Resort og Spa udnytter sin beliggenhed og tilbyder flere fitness-
baserede feriepakker, hvor mange tager udgangspunkt i ro og udrensning. Pakken ‘fitness in-
tensive retreat’ indeholder tre sunde måltider om dagen, en 90-minutters fitness-konsultation, 
en omgang med en personlig træner, særlige fitness-hold og en massage. De næste ture ligger 
den 2.-8. september, den 30. september til den 7. oktober og den 4.-11. november. Redmountain-
resort.com.

Israel
Hvis du skal en tur til 
Israel, skal du helt sikkert 
en tur i Det Døde Hav og 
flyde i det salte vand og 
derefter indhylle din krop 
i mudder, der siges at være 
godt for huden. Men prøv 
at forestille dig at se havet 
fra oven – fra toppen af en 
klippe. Desert Eco Tours 
tilbyder netop sådan en 
tur. Bagefter vandrer man 
ned gennem kløfter og dale 
dybt ned i Bar Kochva-
hulerne, hvor oprøret mod 
romerne opstod. Det sætter 
perspektiv på tingene, når 
du bekymrer dig om din 
delle på maven, så kan du 
tænke på, at jøderne her 
engang bekymrede sig om 
deres overlevelse! Deser-
tecotours.com.

Færgeruter

Campister sejler 
gratis nogle dage
Campister, der gerne vil 
på ferie i Storbritannien, 
Norge eller Sverige, kan nu 
spare både benzin og penge 
ved at køre bil og camping-
vogn om bord på DFDS 
Seaways’ færger til Oslo og 
Harwich. Selskabet tilbyder 
sine passagerer at tage 
campingvognen gratis med 
på ruterne København-Oslo 
og Esbjerg-Harwich på ud-
valgte dage hele året rundt. 
Til Harwich kan camping-
vognen komme gratis med 
torsdage hele året rundt og 
søndage i perioden fra den 
2. juli til den 5. september 
2012. Hjem fra Harwich 
gælder de gratis rejser søn-
dage hele året rundt eller 
mandage i perioden fra den 
2. juli til den 5. september 
2012. På ruten København-
Oslo skal afrejsen ske en 
tirsdag eller en onsdag, hvis 
campingvognen skal gratis 
med. meTroxpress/nn

Indkvartering

Byliv er vigtigt for 
danskere på ferien
Når danskere skal vælge 
hotel eller ferielejlighed 
i sommerferien, er det 
afstanden til byen, der 
tæller højest. I en undersø-
gelse blandt 1.258 personer 
foretaget af Kompas for 
Apollo rejser svarer 57 pro-
cent, at central beliggenhed 
i forhold til by er vigtigst, 
når de vælger indkvartering 
til sommerferien. Det er til-
syneladende vigtigere end 
afstanden til stranden og 
prisen, som henholdsvis 37 
procent og 39 procent pe-
ger på som vigtige faktorer. 
»Det er nye toner, at bylivet 
er vigtigere end rejsens 
pris og beliggenhed tæt på 
strand. Det kan hænge sam-
men med, at flere ønsker 
at supplere det afslappede 
strandliv med kulturelle 
indtryk fra en lokal by,« si-
ger Rikke Koks Andreassen, 
kommunikationschef hos 
Apollo. meTroxpress/nn

Tag med Ella Bella til Berlin
De mindste har for nylig fået en ny rejsemakker i form af en rejseguide skrevet 
om og til børn. ‘ella Bellas eventyr – Berlin’ er netop udkommet og er den første 
af en række børnevenlige rejsebøger til europæiske storbyer. Hovedpersonen 
i bogen er ella Bella på fem år. Hun og hendes familie – storebror otto på 10 
år og deres mor og far – er sammen på ferie og besøger igennem bøgerne en 
række kulturelle seværdigheder. Familiens oplevelser er den røde tråd, der styrer 
læseren igennem (i dette tilfælde) Berlins historie, kultur, seværdigheder, sjove 
anekdoter, legepladser og meget mere. Bogen er skrevet af Sara Helena Kangas 
(billedet). næste rejsebog i serien handler om London. Rejsebøgerne udkommer 
også som e-bøger. Læs mere på ellabellaseventyr.dk. meTroxpress/nn
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Spanien
RFH Fitness i Antequera i 
Andalusien, Spanien, har et 
skønt spa og en Michelin-
stjerne-restaurant. Stedet 
er dedikeret til at få sveden 
til at hagle af dig. Her kan 
du kaste dig over stavgang, 
vægttræning, cykling, 
svømning i en sø, cirkeltræ-
ning – ja, selv zumba. RFH 
laver også særlige boot-
camps, der lover hurtige re-
sultater – og derefter er du 
klar til at danse flamenco. 
Se mere på Rfhfitness.com.


