Den här bilden ska finnas dold på dokumenten för att en svart sida ska generera fyra
plåtar annars blir det fel i överföringssystemet.
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lördag

LOTTIES VÄRLD

med Lottie Knutson
Listan!

Vågar vi ligga kvar med
vår bokning till hösten?

På Sri Lanka finns mängder med vackra stränder.
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n Lottie Knutson skriver om resor och svarar på läsarnas frågor i Aftonbladet. n Mejla till lottie.knutson@aftonbladet.se

n Fem i topp, svenska cykelleder
1. Kattegattleden – havsnära
cykelled mellan Göteborg och
Helsingborg.
2. Vindelälvsleden – 40 mil älv
och fjäll i Lappland och Väster
botten.
3. Sydkustleden – 26 mil vackra
stränder mellan Simrishamn och
Helsingborg.
4. Göta kanal – kajerna bjuder
87 kilometer bilfri väg, kanalfår
och kaféer.
5. Vätternrundan – loppet är
inställt men turen Vättern-–
Sommern duger fint.
Källa: www.swedenbybike.com

Varje
lördag!

35

procent
av alla
svenskar vill cykla i sommar,
enligt en rykande
färsk Sifoundersökning beställd av Göta
Kanalbolag med nästan nio mil cykelled
utmed kanalen.
 SKälla: gotakanal.se

Lottie! Vi har bokat en långresa till Sri Lanka under höstlovet.

Vågar vi ligga kvar med bokningen och vad gäller för inreseregler?

Karl och Siri Ö-lund

LOTTIE SVARAR: Hej! Sri Lanka
kommunicerade häromdagen att
landet öppnar för turister från hela
världen den första augusti. Då
krävs inresevisum för 1 000 kronor
samt bevis att du inte är Covid

19-sjuk som inte är äldre än 72 timmar. Reseråden kan förstås ändras
innan hösten. Just nu ser det nog
ändå ut som att UD släpper sin
generella reseavrådan den 15 juli
om läget fortsätter att stabiliseras.

Inga pengar från TUI –
ska jag acceptera det?
Lottie! Är det acceptabelt att TUI fortfarande inte har betalat

tillbaka för vår inställda marsresa till Kap Verde? Jag har skrivit
på deras Facebooksida och får svar från olika tjejer att de ”betar
av efter hand”. Enligt dem själva får bokningar från april och maj
nu pengar, men inte vi. Det går inte att nå fram per telefon. Jag
behöver pengarna inför sommaren. Ska jag bara acceptera detta?
ARN gör ingenting. 
Karin Sahlin

LOTTIE SVARAR: Nej Karin, det
ska du inte. Jag svarar dig precis
som alla andra i din situation: Har
din korrespondens varit skriftlig?
Annars, se till att posta all dokumentation och skicka kopia till
styrelseordföranden och vd, som
bär det yttersta ansvaret. Ligg på
via Allmänna Reklamationsnämnden. Om du har betalat med kreditkort så kontakta kortbolaget så

kan de hjälpa dig att häva köpet.
Många desperata resenärer går
till kronofogden. Andra åker helt
sonika till resebyrån och går inte
därifrån förrän de har fått svar
från ekonomiansvarig. Framgent
tror jag på ett uppsving för det
fåtal arrangörer som ersatt
samtliga resenärer, bland andra
STS Alpresor, Rolfs Buss och
Prima Travel.

Missa inte …

n … nostalgitrevliga Snälltåget kör två gånger
i veckan mellan Åre och Malmö från slutet av juli
och hela sensommaren. Passagerare hoppar på
i en rad städer utmed spåret, sover mellan vita
lakan i egen kupé och vaknar i Jämtlandsfjällen. 

Swww.snalltaget.se

Camping för de mer bekväma.

Testa glampinglivet
n Läckra glampingtält lockar på sörmländska
Sund Nergården, som kallar sig hideway för
vuxna. Frystorkat ersätts av restaurangmat, dryck
och uppvärmd pool med utsikt över sjön Sillen.

Ta tåget till fjällen i sommar. 

Allmogelyx
i Småland

Rättelse

Förra veckan kallade jag Äpple
dalen norr om Huskvarna för Äppeldalen. Pinsamt, eftersom jag just
varit där. Till mitt försvar tillkom det

något dialektala namnet långt efter
att jag flyttat från trakten. Rudenstams gårdsbutik och café fanns
inte heller på min tid, bara frukt
odlingarna. Som ursäkt får ni en
bild från förra veckans musttestning
med utsikt.  Swww.rudenstam.se

n Gästerna på Wallby Säteri
lägger nät i Skirösjön och
njuter sedan filéad, gräddkokt abborre tillagad över
öppen eld. Båtmans- och
Brunnstugan bjuder en
skön natt med allmogelyx
på Skansennivå. Efter frukost i syrenbersån väntar
lantliga äventyr i Smålands
Trädgård. 
Swww.wallby.se
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Swww.sundnergarden.se

