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Surfers Paradis i den svenske by Varberg ligger lige der, hvor sandstrandene ophører, og klipperne tager over.

SINE BACH JAKOBSEN

Saunagus, solhilsner og
saltvandshår i Sydvestsverige
NABOLAND. Afslapning eller fuld fart på. I byen Varberg på den svenske vestkyst er der mulighed for en
masse forskellige aktiviteter, der alle har vand som fællesnævner.
METROXPRESS VAR INVITERET AF VISIT SWEDEN
TEKST OG FOTO: SINE BACH JAKOBSEN

Dampen i saunagusen. Bølgen
under surfbrættet. Chokket for
enden af badebroen.
Efter et par dage i Sverige
kan huden til sidst ikke andet
end at overgive sig til vandet og
krølle sig sammen som en rynket rosin.
Med begge fødder plantet
solidt på et stort surfboard glider vi fredfyldt ned ad Fylleån,
hvor grønne grene pakker åen
ind i et skandinavisk Amazonas-look.
Drømmer du om at hoppe i
en stram våddragt og anlægge
surfhår, uden at blive tæsket
rundt i bølger eller trukket af
en legesyg drage, så er SUP
(stand up paddle) et godt sted
at starte. Sandsynligheden for,
at våddragten faktisk kommer
i brug, er nærmest ikkeeksisterende. Til gengæld er der heller ikke meget hjælp at hente

til saltvandlooket i åens ferske
vand.
Vi må ud til kysten – til Surfers Paradis i Varberg – lige
der, hvor sandstrandene ophører, og klipperne tager over. Inden vi atter kravler i våddragten, får kroppen dog en velfortjent pause. Udstyret med badekåber og tøfler traver vi
rundt mellem havbad og
saunagus.
Varbergs Kusthotell lever
fuldt ud op til svenske spastandarder med bløde senge,
klassiske kurbehandlinger og
solnedgange, der varmer hotellets pastelgule facade op til at
glødende flammehav.
Et par kilometer derfra er
stemningen
anderledes
lowkey. Ude over havet flyver
vind- og kitesurfere legesyge
rundt, og når bølgerne er gavmilde nok, kan også surferne

uden sejl og kites lege med.
Inde på land tanker surferne
på Surfsaloon op med gourmetpizza, -burgere og salater
med dertilhørende frugtdrinks
og håndøl. Når vejret ikke byder på surf, må guitarer, skateramper og yogamåtter overtage underholdningen.
I mangel på vind og bølger
vælger vi dog en kombination
og udfordrer yogastillingerne
på havet på de fra dagen før så
velkendte SUP-boards.
Yogainstruktør Hanna Nylin
understreger sin pointe om, at
SUP-yoga først og fremmest
skal være en leg ved som den
første at miste balancen og
vælte i bølgerne. Der går dog
ikke mange minutter, før vi andre også smager havet, og mission saltvandhår er gennemført. Aldrig har yoga været så
sjovt!

Varbergs Kusthotell ligger lige ved havet. SINE BACH JAKOBSEN
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Surf og spa i Sverige
Kitekalle arrangerer tretimers SUP-paddle-ture på Fylleån. Prisen er cirka 300 svenske kroner pr. person. Se mere på Kitekalle.com
Surfers Paradise Apelviken arrangerer i samarbejde med Hanna Nylin
fra Yogastuff SUP-yoga. En to-timers lektion med alt udstyr koster cirka
500 svenske kroner pr. person. Surf-centeret tilbyder også udlejning og
lektioner i vind-, kite- og bølgesurf. Se mere på Surfers.se
Varbergs Kusthotell er et ﬁrestjernet spahotel ved havet. Hotellet tilbyder blandt andet Thalasso-spa, som er behandlinger med havvand og
tang. Pris for en overnatning starter ved 750 kroner for et dobbeltværelse. Se mere på Varbergskusthotell.se

På Surfsaloon kan du tanke op efter en tur i havet. SINE BACH JAKOBSEN

SUP-yoga skal nok blive den sjoveste form for yoga, du har prøvet.

SINE BACH JAKOBSEN

Sommerferie på Bali - 2 uger inkl. udlugter fra kr. 12.498
Bali - 2 uger inkl. 5 x udlugter fra kr. 12.498

16 dages eventyr på Bali og Gili-øerne fra 15.798

Nyd “Gudernes Ø” Bali og få massevis af oplevelser med i denne rejse til en

Rismarker, smukke strande og fantastisk snorkling blandt havskildpadder på

super pris. I får et godt 4* hotel, ca. 300 meter til stranden og med cafeer,

Bali, Gili Meno og Gili Trawangan.

restauranter, dykkershops og butikker lige rundt om hjørnet.

Inklusiv: Flyrejser, 4 nætter i Ubud på Pertiwi Suites, transport med bil/

Rejsen inkluderer: Fly til Bali, transport mellem lufthavn og hotel t/r,

båd til Gili Trawangan hvor I bor 4 nætter på Oceano Jambuwuluk Resort.

12 nætters ophold i superior værelse med morgenmad på Grand Whiz Hotel,

Herefter videre til Gili Meno. I bor de næste 3 dage på Avia Villa Resort

1 x middag, 3 x heldagsture og 2 x halvdagsture.

i bungalow, direkte til den ineste sandstrand med rev udenfor døren.

Rejs fx 01. - 15. juli, 15. - 29. juli eller 21. juli - 04. august 2018

Til slut 3 dage i Sanur på skønne Puri Santrian.

Rejs samme datoer og bo 4 nætter i Ubud, 3 nætter i Permuteran og

Rejs fx 04. - 20. juli, 11. - 27. juli eller 18. juli - 03. august 2018

5 nætter i Amed fra kr. 14.498. Eller bo 7 nætter på Puri Santrian Sanur
og 5 nætter på Damai Lovina fra kr. 17.998.

• Danskejet rejsebureau med 15 års erfaring
• Vi laver gode pakkerejser til de bedste priser
• Medlem af rejsegarantifonden nr. 1478

Husk at vi altid kan skræddersy en rejse efter jeres egne ønsker.

toptours.dk
eller ring 70 201 208

Se lere tilbud på

