Den här bilden ska finnas dold på dokumenten för att en svart sida ska generera fyra
plåtar annars blir det fel i överföringssystemet.
Hälsar
Björne
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LOTTIES VÄRLD
På flygplatsen pickar hönor
runt den öppna väntsalen.
Ibland ränner de in bland
bänkarna.

Aftonbladet

Torsdag 14 juli 2022

LOTTIE KNUTSON
svarar på resefrågor
n Lottie Knutson skriver om resor och svarar på läsarnas frågor i Aftonbladet. n Mejla din fråga
till lottie.knutson@aftonbladet.se

nyår. Har du tips på ö och hotell? Vi är en familj på fem personer
med barn i åldern 5 till 14 år. Tack på förhand! Hälsningar A. Broms

LOTTIE SVARAR: Hej! I Söderhavet
bänkarna. Det hela är charmerande,
har jag varit på Cook Islands och Fiji.
familjevänligt och otroligt vackert.
Cook-öarna har fördelen att
Ni kan göra utflykter till
huvudön Rarotonga är
till exempel Aitutaki
liten och fin. Man
och Barefoot island.
cyklar runt till olika
Du kan kolla i mina
stränder, enklare
sociala medier för
restauranger och
fler tips och bilder
små marknader.
från de drömmiga
Om man deltar vid
stränderna. Jag
en måltid med
var där precis
middag hemma
innan pandemin.
Cook-öarnas 
hos lokalbefolkVad gäller boende
nationalrätt
ningen börjar den
skulle jag satsa på
Ika Mata.
med bordsbön.
hotell Little Polynesian
Att besöka en gudstjänst i öns
eller Nautilus resort.
kyrka är också ett fint minne.
Det är en lång resa. De flesta
Det går att vandra över ön. På flyg- stannar länge och kombinerar med
platsen pickar hönor runt den öppna Kalifornien eller Nya Zeeland.
väntsalen. Ibland ränner de in bland
S www.soderhavsresor.se

FEM I TOPP – Mallorcas bästa stränder
1. Alcudia – vandra hela barnfamiljernas favorit på 3,4 kilometer.
2. Barcares – cykla hit, precis som jag
gjorde på bröllopsresan.

3. S’Aramador – plaska på den
barnvänliga naturstranden i natur
reservat.
4. Es Trenc – cykla hit via salt
återvinningen.

Öster om solen och väster
om månen
❥ De
norska
folksagorna
samlades för
snart 150 år sedan. Nu ställs
Erik Werenskiolds og Theodor Kittelsens
illustrationer
ut på Nationalmuséet i Oslo.
Några var så
otäcka att teckningarna fick
göras om. Utställningen visar både originalen och de
justerade versionerna.
 S www.nasjonalmuseet.no

5. Cala Pi – tag trapporna
till södra Mallorcas mest
ikoniska bukt.

S www.spain.info

Sommarfötternas
räddning
❥ Den doftar speciellt,
lite som tonårens
tigerbalsam, men Kerstin Florians fotcrème
är på riktigt världens
bästa. Den räddar
fossingarna från alla

sorters ofräschet och
torrhet. Pris: 499 kronor.

S www.kerstinflorian.se

Bastubad på Lonna.
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Hej Lottie! Vad kan
de som sitter strandade utomlands på grund
av strejker göra? Hälsningar Calle Ageman

Listan!

Foto: JULIA KIVELÄ och DP

Tidig morgon på Nautilus resort på Cook Islands.  Foto: LOTTIE KNUTSON
Hej Lottie, funderar på att åka till någon stillahavsö över jul och

Foto: GETTY

Charmerande öar i Stilla
havet – för hela familjen

Paulo Airaudo har två Michelinstjärnor och gör
Star Wars-dessert på Amelia
i San Sebastian.  Foto: AMELIA

Pilotstrejkerna resulterar
i många inställda resor.
LOTTIE SVARAR: Om flyget eller
tåget ställs in under själva resan bör
man som vanligt kontakta transportören eller researrangören. Flygbiljetter kan avbokas med pengarna till
baka eller ombokas.
Enligt EU-förordningen kan den

som drabbas av förseningar ha rätt
till ekonomisk ersättning. Den som
har en större hemförsäkring eller reseförsäkring kan också den vägen få
ersättning för rimliga omkostnader.
Ofta i form av en schablon. Spara alla
kvitton och mejlkonversationer.
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Michelinstjärnor strålar
från San
Sebastian i Spanien. Restaurant Amelia mitt på citystranden La Concha hör till de bästa. Där har chefskocken Paulo
Airaudo belönats med två stjärnor
för att han är så lekfull och tekniskt skicklig.

S www.ameliarestaurant.com
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Sanna Marin.

Drömmiga stränder
på stillahavsöarna

Lottie: Hej! I Söderhavet har jag varit



Lottie: Om flyget eller tåget ställs in

under själva resan bör man som vanligt
kontakta transportören eller researrangören. Flygbiljetter kan avbokas med
78

Öster om solen
och väster om
månen

barnfamiljernas favorit
på 3,4 kilometer.
2. Barcares – cykla hit, precis
som jag gjorde på bröllopsresan.
3. S’Aramador – plaska på den
barnvänliga naturstranden
i naturreservat.
4. Es Trenc – cykla hit via
saltåtervinningen.
5. Cala Pi – ta trapporna till
södra Mallorcas mest ikoniska
bukt.


Källa: www.spain.info

De norska folksagorna samlades för
snart 150 år sedan. Nu ställs Erik
Werenskiolds och Theodor
Kittelsens illustrationer ut på
Nationalmuséet i Oslo. Några var så
otäcka att teckningarna fick göras
om. Utställningen visar både original
och de justerade versionerna.
www.nasjonalmuseet.no

Finsk bastukultur
på Lonna.

pengarna tillbaka eller ombokas.
Enligt EU-förordningen kan den som
drabbas av förseningar ha rätt till
ekonomisk ersättning. Den som har en
större hemförsäkring eller reseförsäkring kan också den vägen få ersättning
för rimliga omkostnader. Ofta i form av
en schablon. Spara alla kvitton och
mailkonversationer.

Foto: JULIA KIVELÄ

Aitutaki och Barefoot island. Du kan kolla i mina sociala medier för fler tips och
bilder från de drömmiga stränderna. Jag
var där precis innan pandemin. Vad gäller boende skulle jag satsa på hotell Little Polynesian eller Nautilus resort. Det
är en lång resa. De flesta stannar länge
och kombinerar med Kalifornien eller
Nya Zeeland. www.soderhavsresor.se

Vad kan man göra när det är strejk?
Hej Lottie! Vad kan de som
sitter strandade utomlands
på grund av strejker göra?
Hälsningar Calle Ageman

Sanna Marin,
Finlands
statsminister.

Foto: LOTTIE KNUTSSON

Hej Lottie, funderar på att
åka till någon stillahavsö
över jul- och nyår. Har du tips
på ö och hotell? Vi är en familj på fem
personer med barn i åldern 5 till 14 år.
Tack på förhand!

Hälsningar A. Broms

Mallorcas
bästa
stränder
1. Alcudia – vandra hela

Foto: VING

187 888 sjöar och världens vackraste
statsöverhuvud. Kanske skickligaste också?
Det har Finland. Här är Sanna Marins fem
sommartips:
1. Huvudstadens dolda pärla:
Bastu-ön Lonna.
2. Äventyrets högborg: Sveaborg.
3. Barnvänlig bad-ö: Ugnsholmen.
4. Vandring: Seitseminen Nationalpark.
5. Urskogsparadis: Helvetessjön,
eller Helvetinjärvi nationalpark.
www.visitfinland.com

Foto: NASJONALMUSEET /
JACQUES LATHION

Foto: JUKKA-PEKKA FLANDER, DP

5 HETA
FINLANDS
TIPS

Cookarnas nationalrätt Ika Mata.

på Cook Islands och Fiji. Cook-öarna har
fördelen att huvudön Rarotonga är liten
och fin. Man cyklar runt till olika stränder, enklare restauranger och små
marknader. Om man deltar vid en måltid
med middag hemma hos lokalbefolkningen börjar den med bordsbön. Att
besöka en gudstjänst i öns kyrka är
också ett fint minne.
Det går att vandra över ön. På flygplatsen pickar hönor runt den öppna
väntsalen. Ibland ränner de in bland
bänkarna. Det hela är charmerande,
familjevänligt och otroligt vackert.
Ni kan göra utflykter till till exempel

Theodor Kittelsen,
Skogtroll, på norska
Nasjonalmuseet.

Den doftar speciellt, lite som tonårens tigerbalsam, men
Kerstin Florians fotcrème är på riktigt världens bästa. Den
räddar fossingarna från alla sorters ofräschet och torrhet.
Pris: 499 kronor. www.kerstinflorian.se
Foto: LOTTIE KNUTSON

Tidig morgon på Nautilus
resort, Cook Islands.

Sommarfötternas räddning

Foto: CARL NORDLUND

resor
NYTT & UTVALT

Michelinstjärnor strålar från San
Sebastian i Spanien. Restaurant
Amelia mitt på citystranden
La Concha hör till de bästa. Där
har chefskocken Paulo Airaudo
belönats med två stjärnor för
att han är så lekfull och tekniskt
skicklig. www.ameliarestaurant.com

Paulo Airaduo har två Michelinstjärnor och gör
Star Wars-dessert på Amelia i San Sebastian.
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