PERFECT PROMOTION
I SAMARBETE MED: KAYAK.SE

BOKA SMART

Res smartare med KAYAK – världens mest
omfattande resesökmotor. Via KAYAK:s
hemsida och app kan man snabbt och
enkelt jämföra priser på flyg, hotell, bilar
och paketresor hos hundratals resesajter
världen över. Visionen är att skapa den
bästa online-plattformen för planering
och bokning av resor.
Smarta finesser som verktyget Prisprognos , som rekommenderar om du ska
boka nu eller vänta, och reseplaneraren
MyTrips, där man samlar information om
resan, får påminnelser och uppdateringar
via mail och sms gällande incheckning,
flygstatus och gate-ändringar, gör KAYAK
oumbärlig för den moderna resenären.
Upptäck hur du kan resa smartare på
www.kayak.se.

André

FLYG SMART
För att inte glömma att packa med något
väsentligt har jag en standardlista för mitt
handbagage i telefonen. Ett tips är att ladda
ner KAYAK-appen – då kan du samla olika
bagagelistor, beroende på om du ska på jobbresa,
romantisk weekend eller, som jag, på roadtrip.
Om du ska spendera många timmar i den torra
flygplansluften gäller det att dricka ordentligt.
Jag grundar med vatten och färskpressad juice
innan jag kliver på flyget. Glöm inte att ta med
engångsprover av din favoritfuktkräm – särskilt
om du varit i solen under resan. Aesop ginger
flight remedy, eller vanligt tigerbalsam, är den
bästa wake up-kicken efter en lång flygning.

Smar t r esande

M ALIN E LM LI D
LYX I A LL
E N KE LH ET
Sydtyrolen är känt för sina vackra,
personliga och själfulla hotell.
Några av dem kan vid en första
anblick te sig enkla, men kikar
man närmre inser man att de
fångat det väsentliga; stärkta
linnelakan, lokalodlade råvaror
och vinkällare av toppkvalitet.
Den här resan bodde jag på
Pension Briol nära Barbian.
Hotellet byggdes på 20-talet
i Bauhausstil och för att inte
rubba husets själ saknar rummen
fortfarande dusch. Briol är perfekt
som bas för vandraren eller för
den som bara vill sitta med en bok
på verandan och blicka ut över
Dolomiterna. Den schweiziske
arkitekten Peter Zumthor arbetar
för tillfället med att bygga hus i
träden – för att verkligen bli ett
med naturen.
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SVD2 PERFECT GUIDE

I samarbete med r e se s ö kmot or n
K A Y A K skickade vi resebloggaren Malin
Elmlid till Sydtyrolen för att vandra, äta lokala
ostar och ge oss resetips.
För fler smarta restips, följ oss på facebook.com/kayak.sverige

PICKNICK
Naturen erbjuder de vackraste rastplatserna men
där finns sällan några restauranger. För att undvika
campingkänslan är ett tips att alltid packa ner
produkter som lämpar sig för en exklusiv picknick:
kristallglas, silverbestick, vass kniv, favoritsalt,
korköppnare, linneservetter, filt och ryggsäck.
Fyll packningen med lokala råvaror och ge dig
ut på vandring. I Sydtyrolen hittar du underbart
bröd bakat på bockhornsklöver, rökt skinka, vin från
Lageindruvan och lokala ostar.

