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TAR FRIKAR
TIL VERDEN

Langt mellom
kvinnelige
topptrenere
86 prosent
er menn.

DANSEN
ER BLITT
EKSPORTARTIKKEL

SPORT • DEL 1
SIDE 20–21

Anne Grethe
Jeppesen,
landslagstrener
i skyting.

Onsdag

Hallgrim Hansegård,
danser og koreograf
i kompaniet Frikar.
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Broren hans drepte
fire jøder. Israel knuste
drapsmannens hjem.
Det utløste et nytt drap.
NYHETER • DEL 1 • SIDE 4–5

Oslos mest kjente
tagg ble tagget ned

Halve barnehageløftet blir
oppfylt av private aktører

«Vi har gjort det slutt,
Facebook og jeg»

OSLOBY • DEL 2 • SIDE 23

NYHETER • DEL 1 • SIDE 12–13

DEBATT • DEL 2 • SIDE 16
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Velkommen til
åpningsfest hos

COOP MEGA
SANDAKER
torsdag 22. oktober kl 10:00
Coop Mega Sandaker 9-21 (9-20)
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Coop – litt ditt
I Coop får du kjøpeutbytte på alt
du handler. Mer informasjon om de
ulike fordelene finner du på: Coop.no
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REISE
STORBYFERIE

Vennlighet, lave priser og god mat er tre ting mange forbinder med Polen. Tradisjonell polsk mat er kraftkost, her fra en restaurant i Krakow.
FOTO: INGAR STORFJELL

På denne restauranten i Szczecin, Polen, er det utvilsomt fisk på menyen og moro for turister.
FOTO DAN P. NEEGAARD

Polen er en av nordmenns
nye favoritter.

Høstens
billigste
storbyer

tekst Camilla Flaatten
Kort vei. Stadig flere direkteruter. Rimelig. Det er en god oppskrift på å bli favorittreisemål.
Polen seiler frem på topplistene i høst, og storbyreiser står
høyt i kurs hos nordmenn. En
fersk statistikk som Hotel Price
Index har utført for reisesøkemotoren Hotels.com, viser at
Krakow, Warszawa og Gdansk for
aller første gang er med på topp
20-listen.
Tallene for første halvår viser
at Polen har steget på popularitetsskalaen.
– Vi ser at nordmenn for alvor har fått opp øyne for Polen
som feriedestinasjon. Faktisk
har Gdansk på sjetteplass klatret
forbi storfavoritter som Paris (8.
plass) og Roma (11. plass), sier

pressesjef Yvonne Bonanati i Hotels.com.
Fra flere av de store flyplassene i Sør-Norge tilbyr Norwegian,
SAS, Wizz Air og Ryanair direkteruter til flere større og mindre
byer i Polen. Bare fra Rygge har
Ryanair åtte reisemål i Polen,
blant dem Poznan, Lodz og Wroclaw, mens Norwegian flyr direkte til Warszawa, Krakow, Gdansk
og Szczecin.
Et kjapt søk viser at flybilletter til Szczecin i november koster fra 39 kroner, til Poznan fra
59 kroner og til Warszawa fra 89
kroner.
Aller billigst i Øst-Europa

Bulgarias hovedstad Sofia seiler
opp som nykommer på Forex
Banks ferske reiseindeks. Der er
prisnivået rundt 60 prosent lavere enn i Norge. Warszawa i Polen

og Bucuresti i Romania kommer
hakk i hæl. De tre byene er reisemål for den kostnadsbevisste,
mener filialsjef Kim Olav Svines i
Forex Bank.
Bulgaria har lenge vært et solog bad-reisemål for prisbevisste
nordmenn, med Sunny Beach
som en av favorittene. Om den
bulgarske hovedstaden blir et
storbyreisemål, er
– Vi er ganske tradisjonelle i
valg av reisemål, så vi tenker nok
ikke storby i Bulgaria som et alternativ, sier Andresen.
Økende forespørsel

Reiseselskapene Berg-Hansen
og Ticket registrerer et økende
antall forespørsler om reiser til
Polen.
– Vi har sett en jevn økning i
antall reiser til Polen de siste
fem årene, med et ekstra trykk i
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Reiselysten? Sjekk våre guider
og tips på ap.no/reise

«Nordmenn
burde kanskje
tatt mer høyde
for valutasvingninger, da
kan du få mer
for pengene»
Ellen Wolff Andresen
i reisebyrået Ticket

Sofia i Bulgaria er nummer én på listen over de rimeligste storbyene i
høst. Dette er Aleksander Nevsky-katedralen i byen.

Torget i gamlebyen i Wroclaw ble gjenreist etter krigen. Et naturlig og
livlig sentrum i byen. FOTO: INGAR STORFJELL

FOTO: REUTERS / NTB SCANPIX

Billigste storbyer i høst
Sammenlignet med norsk prisnivå, i prosent
1. Sofia, Bulgaria				37
2. Warszawa, Polen				38
3. Bucuresti, Romania			39
4. Ho Chi Minh-byen, Vietnam		
39
5. Beograd, Serbia				43
6. Sarajevo, Bosnia				43
7. Kuala Lumpur, Malaysia			
44
8. Bangkok, Thailand			45
9. Tirana, Albania				46
10. Mimbai, India				47
11. Vilnius, Litauen				50
12. Zagreb, Kroatia				51
13. Madrid, Spania				53
14. St. Petersburg, Russland			
53
15. Budapest, Ungarn			54
16. Riga, Latvia				54
17. Moskva, Russland			58
18. Seoul, Sør-Korea			58
19. Praha, Tsjekkia				60
20. Berlin, Tyskland				61
Kilde: Forex Bank

Mest populære reisemål 2015
Husene på torget i gamlebyen i
Poznan er nesten eventyraktig
fargerike.
FOTO: INGAR STORFJELL

år, sier kommunikasjonsrådgiver Hanne Anniken Wæhler i reisebyrået Berg-Hansen.
Hos Ticket økte reiser til Krakow med 50 prosent i høst.
Wæhler legger til at nordmenn generelt liker å gjøre en
god deal, og når Polen har såpass rimelige reisemål, sitter en
igjen med en god følelse.
Velger fremdeles klassikerne

De mest klassiske reisemålene
holder likevel stand. Statistikken fra Hotels.com viser at nordmenn fortsatt flokker til London,
New York, København, Barcelona og Berlin.
Storbyreisen har uansett noen
viktige komponenter nordmenn
flest er ute etter, mener hun.
– Hvorfor reiser vi på storbyferie? Det er for å spise og drikke
godt og shoppe litt, da reiser vi

til steder vi vet kan tilby det. De
mest bereiste kan nok velge en
annerledes storby, men de fleste
velger kjent og kjært som London eller København, sier hun.
Tickets reiseoversikt viser at
London, København, Las Palmas,
Stockholm, Barcelona, Budapest
og Istanbul er blant de mest populære reisemålene nordmenn
har søkt etter og bestilt reise til
i høst.
Nordmenn velger uansett ikke
reisemål basert på valutakurser,
mener Ellen Wolff Andresen. Har
vi først råd, så reiser vi.
– Nordmenn har generelt godt
økonomi. Vi reiser dit vi vil, men
vi burde kanskje tatt mer høyde
for valutasvingninger, da kan du
få mer for pengene, sier hun.

Topp fem var lik i samme periode i 2014.
Nykommere på listen er Budapest, Warszawa og Gran Canaria.
Ute av listen er Las Vegas, Dublin og San Francisco.
1. London, Storbritannia
2. New York, USA
3. Barcelona, Spania
4. København, Danmark
5. Berlin, Tyskland
6. Gdansk, Polen
7. Stockholm, Sverige
8. Paris, Frankrike
9. Göteborg, Sverige
10. Amsterdam, Nederland
11. Roma, Italia
12. Mallorca, Spania
13. Krakow, Polen
14. Praha, Tsjekkia
15. Riga, Latvia
16. Bangkok, Thailand
17. Gran Canaria, Spania
18. Warszawa, Polen
19. Budapest, Ungarn
20. Nice, Frankrike
Kilde: Hotel Price Index, Hotels.com.
Statistikken er basert på faktiske bookinger for både forretnings- og fritidsreisende.

Livlig polsk middag på restauranten Podwale 25 i Warszawa. Et
sted for enorme porsjoner polsk
husmannskost og trekkspillmusikk ved bordene.
FOTO: INGAR STORFJELL

