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Visste du att …
… SAS öppnar en direktflight till Austin i 

Texas, USA, för alla som vill gå på SXSW 

(South by Southwest), världens 

största festival för tech, film och 

musik som inleds den 8 mars?

NYTT & UTVALT

Jenny 
Alexandersson

jenny.alexandersson@aftonbladet.se

Söndags reseexpert

hett
JUST NU

FORMAR SIG. Tempurs 

sovmask formar sig efter 

ansiktet. Pris: 325 kr.  

www.svenskhalsokost.se

STÖR EJ. Rothco McNett Z-

mask Sleep System stör inte 

dina ögon. Pris: 239 kr.  

www.army-star.eu

BLUNDA SÖTT. Mask 

med tryck, på andra sidan 

står det ”Do not disturb”. 

Pris: 55 kr. www.glitter.se

Sovmasker

Legoland i Billund i Danmark "-
rar halloween med spöken och 
spännande byggprojekt i år. Hela 
parken kommer att vara full av 
spöklika dekorationer och spän-
nande saker. Delta i byggprojekt 
eller klättra in i den stora Lego-
pumpan, byggd av över 100 000 
Lego-klossar. Hela vecka 42 är 
parken öppen till 21 på kvällarna 
och kulminerar i ett majestätiskt 
fyrverkeri vid King’s Castle.

LEGOWEEN!

resekoll

 Topp-
listan

Inför vinterns resor delar Emi-
rates kabinpersonal med sig 
av sina bästa packtips:

4 Skriv en packningslista: 
Online finns det en rad olika 
checklistor som man kan skriva 
ut som enkelt hjälper dig att 
packa ner det allra viktigaste, så-
som pass och mobilladdare.
4 Rulla kläderna i stället för 

att vika dem, då skapas det be-
tydligt mer plats i resväskan. 
4 Packningskuber hjälper 

dig att separera kläder och prylar 
i resväskan samtidigt som det 
skapas mer utrymme. 

4 Vänd ljusa kläder ut 
och in, då undviker du att de får 
fläckar. Använd skopåsar till dina 
skor. Ett tips är att spara dusch-
mössorna som brukar finnas på 
hotellrum och klä skosulorna 
med dem. 

4 Slippa kladdiga shampo- 
och sminkflaskor genom att 
skruva loss locket, linda plastfolie 
runt flaskhalsen och sen tejpa för 
öppningen innan man sätter på 
locket igen.

4 Sminkpuder och ögon-
skuggor kan förvandlas till smu-
lor när det utsätts för högt tryck 
eller stötar. För att undvika detta 
kan man placera en bomullspad 
mellan det pressade pulvret och 
locket. Bomullspaden fungerar 
som en stötdämpare.

4 Reseguider tar bara upp 
onödig plats. Fota av informatio-
nen du behöver, alternativt ladda 
ner boken som en e-bok i mobilen 
eller på surfplattan.

Icelandair fyller 80 år i år 

och de startade firandet 

med en färgsprakande 

teaterföreställning ombord 

på en av flighterna. Pas-

sagerarna som flög mellan 

London och New York 

möttes av kabinpersonal i 

färgstarka och tidstypiska 

kläder. Föreställningen 

Ahead of time beskrev 

Islands och flygbolagets 

80-åriga historia i tre akter 

på 35 000 meters höjd. 

Passagerarna fick 

smaka på en meny inspi-

rerad från 50-talet, en 

flygvärdinna från swinging 

60’s genomförde säker-

hetsdemonstrationen, mo-

dern balett uppfördes vid 

incheckningen, samtidigt 

som en bonde från 1937 

sjöng en isländsk folkvisa. 

Det var starten på ett halv-

års födelsedagsfirande för 

Icelandair och resenärer 

kan vänta sig många fler 

överraskningar under de 

närmaste månaderna. 

Teater 10 000 meter upp

Bästa 
packtipsen! 
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Bästa hotellen  
i Stockholm
Hotels.com har frågat sina besö-

kare vilka hotell de gillar bäst. Här 

är resultatet från vår huvudstad! 

1. Hotel Rival

2. Grand Hotel Stockholm

3. Hotel Kungsträdgården

4. Browallshof Hotell och matsal

5. Hotell Skeppsholmen 

6. Radisson Blu Waterfront Hotel

7. Stallmästaregården Hotel

8. Hotel Sven Vintappare

9. Biz Apartment Hammarby 

Sjöstad

10. Elite Eden Park Hotel
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