Nu öppnas hotell för unga vuxna

Resredaktör:
elisabeth montgomery

MMFamiljehotell,
barnfria
hotell, vattenlandshotell, livsnjutarhotell, aktivitetshotell…
Man kunde tro att varje
nisch var intecknad, men
Fritidsresor
har
hittat
ytterligare en.
Nu lanseras åtta Scenehotell,
avsedda
för

E-post: alltomresor@expressen.se internet: www.expressen.se/res
annons: Annonsavdelningen 08-738 25 70, annons@expressen.se

25–40-åringar som befinner
sig mellan avslutad utbildning,
karriär och familj.
Hotellen ligger bland annat
i  Turkiet,
Grekland
och
Spanien och alla har wifi på
rummet samt frukost ända
fram till lunch.

Elisabet Axås

På smaktur i 
Veckans resa

MMm Belgrad är den historiska staden som
blivit hipp och t rendig.
MMm Här äter du både det nya köket och
den traditionella serbiska husmanskosten.
Och tar naturligtvis ett glas sljivovica till.

Traditionella rätter,
som cevapcici, på
nytt sätt. 

Passa på att
köpa med dig
specialiteten ajvar.
Foto: thinkstock


Publics mat är en mix mellan
modernt och traditionellt.

Staden som blivit trendig bjuder på en god blandning
Belgrad är en modern stad med en

Sljivovica.

Foto: shutterstock

brokig historia, som gör sig påmind
under en stadsvandring. Men det nya
Belgrad bubblar av skaparglädje
och trendkänsla.
Direktflygen tar dig hit på under
tre timmar, vilket gör Belgrad till
en spännande weekenddestination.
Ta in staden mitt i city på
anrika Hotel Moskvas
veranda. Här känner du
stadens puls samtidigt som
du tar din första kopp
espresso och en rakija.
Rakija är för serberna vad
vodka är för ryssarna eller
whisky för skottarna – tradition, blod, svett och tårar.

Ta seden dit du kommer och prova
nationaldrycken sljivovica – rakija gjord
på plommon.

Stärkt promenerar du vidare in på Knez

Mihail – Belgrads själ och hjärta. Här
trängs du med alla flanörer som vill se
sig om eller synas. Paradgatan kantas av
butiker, kaféer och restauranger.
Ett stenkast från Knez ligger
hippa Savamala – en av stadens äldsta delar som växte
fram utanför den mäktiga
Kalemegdanfästningen vid
floden Savas strand.
Numera är det här ett område
känt för design, nattklubbar och
kulturella evenemang. Det gamla

”Rakija är
för serberna
vad vodka
är för
ryssarna”

Savamala har b
 livit inne.
Modern design har vuxit fram ur
staden brokiga och naggade yta. Den nya
generationen vill göra om Belgrad och
man använder stadens gamla och slitna
byggnader och industrilokaler för nya
projekt.
Uttrycket ”konceptbutik” får en helt
ny innebörd här. Butiker blir snabbt även
barer, restauranger, gallerier och framåt
natten – klubbar.
Nu finns det även guidade turer
i  området. Läs mer på
travelserbiabelgrade.com.

I Belgrad har världens ledande dj:s, som
Swedish House Maffia, haft många
spelningar under flera år. Det här är en

Långledighet och billig dollar är ljuspunkter nu
MMNu blir det kallare
och mörkare.
MMMen det finns ljus
i  höstrusket.
MMHär är tre positiva
restrender att se
fram emot i höst.

Julen. Tar man semester i fem
dagar kan man vara bortrest 17
dagar i sträck. Årets julhelg är
alltså ännu bättre än förra
året. Tänk att få äta
julmiddag på Cayo Largo
på Kuba eller fira nyår på
en lodge i Sydafrika.

Dollarn. Dollarn är fortfarande

superbillig och det finns mängder
av resmål västerut där man kan
leva billigt. Det är bara att välja
och vraka bland öar i Karibien, heta Mexiko och orter
i  USA, som det dessutom går
lågprisflyg till.

Lyxhotell. Priserna på första
klasshotell på Kanarieöarna har
sjunkit med upp till 1 500 kronor
jämfört med förra året, enligt
Fritidsresor. Till Gran Canaria kan
man nu dessutom åka över en
weekend och njuta av en privat
pool.

elisabeth montgomery

elisabeth.montgomery@expressen.se

hippa Belgrad
belgrad

Utsikt från stadsdelen Zemun.
Foto: shutterstock


Jovans tips
shoppa

Supermarket

Coola hippa Supermarket är som
Desingtorget gånger tio. Här hittar
du allt du kan tänka dig behöva
–   och inte behöva.
HHAdress: Strahinjica bana.
supermarket.rs

bo
Ett elegant och vackert hotell
i  hjärtat av Belgrad med
detaljer som får inrednings
arkitekter att jubla.
HHAdress: Studentski Trg 9.
squarenine.rs

Æta
Public

Stilren restaurang med utsikt över
floden Sava i Savamala. En smakfull
meny med elegant touch. Traditionellt och modernt i en skön mix.
HHAdress: Kosancicev venac 29.
restoran-public.rs

app
Mitt Balkan

Jovan Radomirs app med
guide till Belgrad. Här finns
även en del recept – om du
vill laga maten hemma. Gratis.

	mellan nytt och gammalt
framkant och belönas ofta för sitt
nyskapande av det traditionella köket.
I Belgrad har man ett stort utbud av
restauranger för alla smaker och
plånböcker. Här är i regel all mat och
dryck mycket billigare än i
När det gäller maten så finns
Belgrad
Sverige. Även snabbmatsutbudet
självfallet många trendiga
är stort, billigt och av hög kvalinoveau cuisine-krogar, men de
tet. En serbisk hamburgare
mest populära ställena är de som
bygger på närodlade grönsaker
serverar traditionell
och ekologiskt kött och kostar
husmanskost.
cirka 20 kronor .
Här är man stolt över sina
Små bagerier med söta och
grillade kött- och färsrätter, sina
salta alternativ finns i varje
korvar, pajer, ostar, inlagda
Jovan
gathörn. Färskt och nybakat.
paprikor och givetvis paprika
Radomir
Inte nubakat! Ett perfekt
röran ajvar (Serbiens mest kända alltomresor
alternativ för ett mellanmål
produkt efter sljivovican).
@expressen.se
under stadsvandringen.
Belgrads kockar ligger också i Text

Bästa tiden
Från mars till och med oktober.
Att fira nyår i Belgrad är också att
rekommendera.

”Fira
nyår i
Belgrad”

restid
Två och en halv timme
från Stockholm.

tidsskillnad

Square Nine hotell

vy. Den gamla fästningen Kalemegdan
ligger vackert med utsikt över floden
Sava.
Foto: Getty images

resa dit
Direktflyg från Stockholm med JAT,
Norwegian och (från Skavsta) Wizz.
Direkt från Göteborg och Malmö med
Wizz.

Ingen.

språk
Serbiska. Engelska går också bra.

pris just nu
Direkt från Stockholm tur-och-retur
med JAT 7–11 november för 1 395
kronor. Dubbelrum på Townhouse
– enligt Tripadvisor Belgrads bästa
hotell – för 1 430 kronor natten.

valuta
100 serbiska dinarer = cirka 7, 73
kronor. Bankomater finns överallt.

prisnivå
Mycket lägre än i Sverige. Du äter en
god tre-rätters middag med dryck för
runt 300 kronor. En öl, ett glas vin
eller en rakija ligger runt 20 kronor. En
god pljeskavica hamburgare med dryck
kostar cirka 30 kronor. Mättande och
närproducerat.

bra att veta
Språket är serbiska, men det går även
bra med engelska och tyska. Serberna
pratar mycket gärna med turister. Det
här är en mycket gästvänlig stad.

läs mer

stad som tidigt förstod housemusikens
kraft. Långt före Stockholm. Belgrad
har många scener och festivaler för dj:s
och internationella pop- och rockakter.

www.tob.rs
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På paradgatan Knez Mihail hittar du gatukonst,
kaféer och flanerande Belgradbor. Foto: thinkstock
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