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“Livet” er så småt begyndt at vende tilbage.

 Corona har fyldt meget i TV og på andre medier, og bremset verden i snart
sagt alle dets udfoldelser. De hårdest ramte er nemme at få øje på, særligt
hårdt er fly med de mange rejsende til feriemål, som nu så småt er begyndt at
vende tilbage.
Rejseklubben har selvsagt være i underdrejet i samme periode, og vores
bebudede generalforsamling i foråret, var det første vi måtte aflyse og først
her i september kunne vi afholde generalforsamlingen, og det vil følgende
handle om.

Livlig generalforsamling med storslåede fremtids-forslag

Generalforsamling i SAS Travel Club tirsdag den 22. september 2020
afholdt i Restaurant SAS-Klubben i Kastrup. Livlig debat og inspirerende
visioner om fremtidige muligheder for klubbens levedygtighed

Mødet blev indledt med valg af dirigent
Som igen blev lagt i kyndige hænder hos Jens Peter Bruun Jensen.
Efter at klubbens formand gennem en årrække, Rudi Junghans, havde budt
velkommen, måtte han med beklagelse meddele, at han faktisk havde glemt den
skrevne beretning for året. Han ekstemporerede dog grundigt og fint og
huskede alt det væsentlige. Dagen efter sendte Rudi dog den skrevne beretning
til referenten, og beretningen bringes her i sin fulde ordlyd efter formandens
ønske:

Formandens beretning
Om 2019 er der ikke så meget at sige. Klubben har udført de relevante
arbejdsopgaver til de medlemmer, der benytter klubbens tilbud. Besøg af
medlemmer på klubbens kontor hver tirsdag, er også forløbet helt normalt, og
alle opgaver er klaret med Kirsten Holmbergs hjælp. Kirsten, der også er
klubbens administrator varetager også opdatering af medlemslisten. Der er
stadig frafald, men også en mindre tilgang af medlemmer. Som alle er bekendt
med, har SAS gennem mange år solgt fra, og det påvirker vores medlemstal
negativt.

Vellykket 50-års jubilæum
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Selv om klubben er skrumpet noget ind på grund af den før omtalte udvikling,
så eksisterer vi stadig selv efter mange år, og kunne derfor fejre 50 år jubilæum
sidste sommer.  Et vellykket jubilæum, hvor vejret sandelig var med os. Vi
afholdt festen udendørs, og solen skinnede fra en skyfri himmel. Godt at der
var stille parasoller op, så den lækre eksotiske mad kunne nydes, uden at den
blev ekstra opvarmet!
   Omkring en fjerdedel af klubbens medlemmer mødte op for at fejre
begivenheden, og de medlemskort vi har liggende kunne udleveres, sammen
med en flaske vin, der var afsat til hvert fremmødt medlem.
De medlemmer, som ikke var så heldige at være med til jubilæet, opfordrer vi til
at besøge Kirsten på klubbens kontor, for at få udleveret jeres nye
medlemskort. Medlemskortet skal fremvises for at opnå et lejemåls rabat på en
ferielejlighed eller andet, som klubben har forhandlet rabat på.
   På jubilæumsdagen havde vi gennem et lotteri fundet en heldig vinder. Det
vart Brian Ikonen som vandt tilskud til en rejse, som vi sponserede med 7000
kr. Vinderen var glad, og vi som klub blev på dagen overrasket med en gavmild
gavecheck på 5000 kr. fra IFKL

Nye ildsjæle – gerne flere medlemmer i bestyrelsen.
Vores klub har også med de nye ildsjæle som er tilgået bestyrelsen, fået fornyet
energi og idéer til, hvorledes fremtiden skal tegne sig. Men vi i bestyrelsen
kunne nu godt tænke os flere medlemmer, der har lyst til at træde ind som
bestyrelses suppleant eller bestyrelsesmedlem. Dermed kan vi som klub bedre
klare opgaverne, som i forvejen ikke er store. Men de få timer skal jo tages fra
ens fritid. Derfor vil flere medlemmer i bestyrelsen bringe arbejdstimerne lidt
ned. Flere hoveder kan også bidrage med endnu flere gode idéer.  Derfor vil
jeg opfordre jer som medlemmer at træde ind i bestyrelsen.
   Vores Travel News blad har nu gennem det sidste udsendte numre og fået et
anderledes indhold på grund af journalist Karen Ellegaard, som også er skrap til
at påpege kvaliteten i bladet - eller mangel på samme! En stor tak for den
hjælp. Men sandelig også en tak til andre, der har indsendt en rejsebeskrivelse
til klubben.

Hjemmesiden hacket
Internettet er i øjeblikket vores smertensbarn. Det skal ikke være nogen
hemmelighed at hjemmesiden, som i sin tid var en af hjørnestenene i klubbens
virke i dag, er et vaklende element.
Det skyldes flere årsager, som blandt andet manglende tid, men også
manglende viden på feltet med at holde en hjemmeside ajour. Teknikken har
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Til alle der ikke har fået deres medlemskort, så ligger det klar til
afhentning på kontoret.
Det er en fordel for dig at
have dit medlemskort med,
når du vil leje en lejlig eller
opnå rabat, med de aftaler
som SAS Travel Club har
indgået, for at du kan få rabat,
da kræves det at du kan
fremvise dit medlemskort.

SAS Travel Club har nyt medlemskort til dig!

forandret sig gennem de sidste 20 år.  For at gøre det hele meget værre, blev
siden angrebet af hackere, som stoppede siden i flere dage. Uheldigvis gik flere
ting tabt, da også backup var gået ned. Efterfølgende blev hjemmesiden
oprettet igen. Med info fra flere kilder, lykkedes det at komme på banen igen,
men dog med ret mange mangler til følge.
   Heldigvis har klubben gennem Facebook et talerør for rigtig mange, der kan
følge med i, hvad der gennem året har manglet på selve hjemmesiden.
Facebook har også været med til at hjælpe med her-og-nu oplysninger.
Facebook administreres af klubbens næstformand, Gerald Nussbaumer og
Alexei Schuwendt Frederiksen, som begge har været flittige med at lægge
relevante oplysninger ud på Facebook. Tak også til dem for deres arbejde.
    På grund af nedbruddet af klubbens aldrende hjemmeside, besluttede vi at
oprette en helt ny hjemmeside, og derefter sluse alle relevante oplysninger fra
den gamle hjemmeside ind. De informationer og oplysninger på den nye
hjemmeside vil alle sammen være opdateret.

IT-kyndig efterlyses
Heldigvis blev siden hvor alle Travel News-blade gennem årene ikke berørt.
Ikke alle medlemmer har alle Travel News liggende som trykt blad. Oprettelsen
af en ny hjemmeside er desværre gået helt i stå, da vi forgæves har forsøgt at
finde en person med kendskab til WordPress. Personligt prøvede jeg at få lavet
en forside med menuer. Men uøvet som jeg er, blev det hele på et tidspunkt
med ét slettet. Så en ny hjemmeside har lange udsigter.
   Jeg vil dog understrege, at arbejdet med at få det hele til at virke er ikke
glemt. Jeg indrømmer, at det eventuelt kan opleves som noget rod, når min
beretning læses i det kommende SAS Travel News. Men vi mangler virkelig
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hjælp til arbejdet med Wordpress og en person med kendskab til systemet og
som kan være med til at kickstarte den nye hjemmeside.

HUSK: Gem kort med ITA nummer
På nettet og i Travel News bringer vi nyttige oplysning. En af de oplysninger
som har vist sig at være højaktuel, er angående de såkaldte frirejser med SAS
og andre flyselskaber.  På rejseklubbens kontor har vi gennem medlemmer der
har besøgt os erfaret, at det er umådeligt vanskeligt at få et tabt ITA nummer
tilbage. Derfor har vi gjort et stort arbejde for at oplyse vore medlemmer, at det
udgåede kort med ITA nummer på bagsiden, skal gemmes til fremtidig brug.
Også selv om det som betalingskort er ugyldigt. De nye kort er uden ITA
nummer.
   Det var i store træk hvad klubben var igennem i 2019. Jeg ser desværre ikke
med glæde frem til, hvad jeg skal skrive om året 2020, om hvad der er hændt -
eller mangel på samme - indtil næste generalforsamling. 2020 er året, hvor alt
stoppede på grund af COVID-19 pandemien, der hærger hele verden og har
sat  næsten alle rejser i stå. Der skal et mirakel til at vende udviklingen.
Sandsynligvis bliver miraklet formodentlig en vaccine, der forhåbentlig redder
os på målstregen.
   Til slut en stor og fortjent tak til bestyrelsen, for det arbejde der er udført til
gavn for vores medlemmer. En særlig tak til klubbens næstformand
Gerald Nussbaumer, som havde “sat jubilæet op”. Cirka 80 gæster mødte frem
til jubilæet, hvor de blev trakteret med eksotisk thaimad og en flaske vin som
tak for fremmødet.

Klubbens regnskab
Herefter fremlagde kasserer Jens Anker Hansen det omdelte regnskab. Jens
Anker oplyste, at der var indbetalt flere kontingenter end forventet. Fra IFKL
var der til jubilæet skænket et tilskud på 5.000 kr. Vedrørende jubilæet var der
budgetteret med en udgift på 25.000 kr. De samlede udgifter beløb sig kun til
godt 17.000 kr.
Alt i alt et pænt regnskab med et overskud på 17.083,64 kr., som blev godkendt
med anerkendelse.

Kontingent
Næste punkt på dagsordenen var Kontingent. Her foreslog Rudi at bevare den
nuværende kontingentsats. Som så blev ændret til en nedsættelse, se tekst i
indkomne forslag på næste side.
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Indkomne forslag
 Umiddelbart herefter lød dagsordenen på Indkomne forslag. Jens Anker
foreslog, at der afsættes 50.000 kr. på budgettet til støtte til leje af boliger/
lejligheder ejet af nuværende SAS medarbejdere eller SAS pensionister. Støtten
skal ydes med 25 % af lejen, dog max. Kr. 2.000 pr. medlem pr. år.  Formålet
er ifølge Jens Anker at få medlemmerne i gang med at rejse igen og støtte de
SAS medarbejdere og pensionister, som udlejer deres lejligheder samt at skaffe
nye medlemmer. Senere i debatten om det indkomne forslag, kom næstformand
Gerald ind på, at han havde bebudet på Facebook, at der skulle være et
kontingent nedsættelse, fordi mange på grund af de vanskelige forhold i SAS,
vil miste deres arbejde, og en lavere kontingent skulle være en hjælp til vore
medlemmer, så de forsat ønskede at benytte de tilbud, de får gennem klubben.
Derfor blev man enig om at sløjfe det indkomne forslag med støtte til udlejning
og bruge pengene til en lavere kontingent.

Valg til bestyrelsen
Rudi Junghans blev genvalgt som formand.
Alexei Schuwendt Frederiksen blev genvalgt som bestyrelses medlem.
Nyvalgt som bestyrelses-suppleant er Jette Kruse.
Revisor Philip Lange, der ikke var til stede, blev valgt, ligesom Jette Krøner,
der heller ikke var til stede blev valgt til revisor suppleant.
Bestyrelsen består desuden af Jean Claude Guinot og Kirsten Holmberg.

Eventuelt
Eventuelt som var sidste punkt på generalforsamlingen, hvor emnet ferieboliger
fik en livlig debat i højt gear. Jette Kruse berettede om sit kendskab til
Mallorca, hvor hun gennem mange år har kendt en række udlejere og deres
erfaringer. Hun kom endvidere med flere interessante forslag. Summa
summarum ovenpå den lange diskussion endte det med, at bestyrelsen vedtog
at arbejde videre med sagen.
Ovennævnte emne gav anledning til så megen snak, diskussion og input af så
mange nye idéer, at dirigenten til slut måtte kalde til orden og minde om, at intet
kan besluttes under punktet Eventuelt.
Generalforsamlingen sluttede derefter i god ro og orden med hyggelig snak til
dagens ret fra køkkenet i SAS Klubbens Restaurant.

Referent: Karen Fredslund Ellegaard
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Ferieparken Fyrklit bliver Landal Fyrklit

Fra begyndelsen af 2021 overtager den internationale Landal GreenParks
ferieparkkæde udlejningsdriften og formidlingen af ferieparken Fyrklit under
navnet Landal Fyrklit.
Fyrklit er placeret midt i klitterne på en over 130.000 kvadratmeter stor
grund, der grænser op til havet på den ene side og fredede arealer til de andre
sider med naboer som Hirtshals fyr og Bunkermuseet 10. batteri.
   Parken med 178 ferieboliger ligger 28 meter over havet, hvilket giver en fin
havudsigt. Selve ferieparken ligger i bunkerområdet, og nogle af ferieboligerne
er bygget på resterne af de historiske bunkere. Ferieboligerne vil fortsat være
privatejet, mens Landal GreenParks vil varetage udlejningsdriften af parken.
   Siden Landal GreenParks kom til Danmark, har ferieparkkæden udvidet
med ferieparkerne Grønhøj Strand, Ebeltoft, Rønbjerg, Seawest og
Søhøjlandet samt Landal Middelfart. Der er investeret mere end 25 millioner
kroner i udviklingen af parkerne for at sikre bæredygtige faciliteter og
indendørs- og udendørsaktiviteter for alle aldre. Landal Greenparks er et
europæisk netværk af feriebyer med placeringer i Belgien, Holland, Tjekkiet,
Østrig, Tyskland, Ungarn, Schweiz, Danmark og England.

Landal Fyrklit set fra havet
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Din forbindelse er ikke privat
Hackere forsøger muligvis at stjæle dine oplysninger fra
www.eaapartments.com (f.eks. adgangskoder, beskeder
eller kreditkort). Denne ovenstående besked får du,
dersom du vil ind på EA apartments for at booke et

hotelværelse eller ferielejlighed.

Forklaringen er at nogen i EA apartsments administration ikke har fået deres
certifikat fornyet. Og dermed kan flere browser på Windows systemet ikke
godkende siden, og du kan derfor ikke komme ind på eaapartments.com og
bestille en ferielejlighed.
Certifikat fornyelsen er overskredet med over 40 dage.
Vi kan oplyse at det er ferielejligheder, som når de ikke benyttes af ejeren, så
udlejes de gennem https://eaapartments.com

SAS Travel Club håber at det er bragt orden, så nedenstående tilbud kan
komme vore medlemmer til nytte. Har du en browser på Linux, kan du måske
komme ind på hjemmesiden, men som sagt den er usikker indtil certifikatet er
bragt orden.

Nyt fra EA apartments

Vi er klar, når du er! Eller spørg SAS Travel Club

Uanset om du stadig planlægger at bestille en sen aftale i år eller tænker fremad
til 2021, har vi en ferielejlighed til dig.

Med lejligheder til rådighed over hele verden for professionelle inden for
rejsebranchen fra kun £ 209 / • 249 / 1.870 DKK / 2.090 NOK pr. Lejlighed pr.
Uge.

Hos os har du kontrol over din ferieindkvartering, takket være vores fuldt
udstyrede køkkenmuligheder med egen forplejning. Begynd at drømme om din
næste ferie på eaapartments.com
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SAS TRAVEL CLUB har aftaler
med bil udlejnings firmaerne,
AVIS, HERTZ og HELLE HOLLIS

Ring/Skriv V. til klubben og hent et CDP no. som du skal
opgive ved reservation. Husk at opgive dit medlems nummer
når du skriver/ringer til os.

Ring/Skriv Venligst til klubben og hent et AWD no.som du skal
opgive ved reservation. Husk at opgive dit medlems nummer

SAS TRAVEL CLUB´s
BILUDLEJNINGSPARTNERE

15 % rabat på billejen hos HELLE HOLLIS som medlem af
SAS TRAVEL CLUB se mere på side 23
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Fashionable Deauville
Paris var inspirationen – tilføjet internationalt stjernedrys

Af Karen Fredslund Ellegaard

De kulørte parasoller er et særligt kendetegn på den 300 meter brede strand i

Deauville.  Foto David Darrault

Rækken af navne på kendte filmstjerner

pryder langs Deauvilles promenade.

Foto Calvados Attractivité

Visionen om en eksklusiv badeby i
Normandiet for både lokale og
turister opstod i 1860erne og
udviklede sig til en veritabel succes.
Badebyen Deauville ligger ud til
Den Engelske Kanal ca. 200 km
nordvest for Paris. Efter 2.
verdenskrig voksede badebyens
internationale omdømme.
   Deauville blev stedet for
glamourøse begivenheder, og byen
blev kendt for hestevæddeløb og
polokampe. Der er to golfbaner i
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verdensklasse – den ene placeret i et smukt terræn med direkte udsigt ned til
banen fra det store Hôtel Barrière L’Hôtel du Golf. Deauville har også
eksklusive modebutikker og byen er ikke mindst kendt for den berømte
strandpromenade med en 300 meter bred badestrand.  Allerede i 1913 havde

den franske modeskaber Chanel åbnet
sin første butik udenfor Paris i
Deauville. I 1975 blev Deauville
American Film Festival indviet og
tiltrak verdenskendte filmstjerner -
blandt mange andre Clint Eastwood,
Yul Brunner og Burt Lancaster, hvis
navne figurerer på de hvidmalede
gelændere foran den lange
strandpromenade. Deauville er et
absolut besøg værd. Ikke mindst på
grund af egnens karakteristiske
byggestil, hvor huse og hoteller er
opført i den anglo-normanske
tømmerrammestil. For nylig er det
historiske Presqu’île de la Touques-
område ved lystbådehavne
moderniseret. Og byens gamle
franciskaner-kloster er genopstået som
et supermoderne kulturhus.

Modellen på billedet er iført Chanel jakke og nederdel i tidens mode og ses foran

den første Chanel-boutique udenfor Paris, der åbnede i 1913. Foto Chanel

En by ud af “ingenting”
Begyndelsen til det hele skyldtes en vis dr. Joseph Olliffe og hertugen de
Morny, Napoleon IIIs halvbror, som overbeviste velhavende bagmænd om at
investere i skabelsen af en fashionabel badeby ud af et sumpet “ingenting”.
Ikke mindst var den franske byplanlægger baron Haussmann betydningsfuld.
Han var ansvarlig for Paris’ nye byplan gennemført mellem 1853 og 1870 og
anlagde på sit tegnebræt et mini-Paris. Afgørende for tilstrømningen var også
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en helt ny jernbanelinje anlagt direkte fra Paris og bygget på kun fire år.

  Deauville rejste sig som en solbeskinnet nabo til Den Engelske Kanal med
storslåede hoteller bygget i den anglo-normanske tømmerrammestil og man
skabte moderne badefaciliteter samt etablerede en stilfuld væddeløbsbane til
de elegante parisere.

Kort før udbruddet af 1. verdenskrig under Belle Epoque fandtes både
overdådige hoteller og casino. Men efter krigen brød ud, blev Deauvilles
hoteller omdannet til hospitaler for sårede allierede soldater. I dag har
Deauville for længst genfundet sin skønhed - og stranden og promenaden
bliver aldrig umoderne.

Smuk villa bygget i områdets typiske anglo-normanske tømmerrammestil. Foto

Colombage-Gregory Wait, Calvados Attractivite
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Opdatering af
skitrafikken

Skiområdet Wagrain er et af
danskernes mest foretrukne
skisportssteder i Østrig. Det er
børnevenligt og danske skilærere
sørger for at familiens yngste også forstår sproget, når de bliver undervist.
Området er stort og til december i år bliver det endnu større. En ny lift vil

forbinde områdets 210 kilometer pister i Wagrain-Kleinarl. Det er den ny
gondol-lift Panorama Link med plads til 10 personer, der er den ny
forbindelse. Oppefra i 71 meters højde har skiløberne mulighed for at opleve
en betagende udsigt over vinterlandskabet – hvis skyerne altså ikke forhindre
det på den 3,2 km lange rute. Turen i kabinen tager cirka 8 minutter mellem
Wagrain og Kleinarl. Skiområdet vil fremefter være forbundet mellem
Wagrain/Flachau/St. Johann og Shuttleberg Flachauwinkl/Kleinarl og dermed
er en af de største og mest varierede vintersportsregioner i Europa skabt.
Tidligere skulle man spænde skiene af og tage en tur i bus for at kommer
rundt. Men den forhindring er nu løst. Sikkert til stor glæde og fornøjelse for
herligt skiløb
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Verdens største, højeste og mest luksuriøse

En rejse til Dubai er en øjenåbner af rang. Her får du fantastiske
oplevelser i et arabisk emirat, der strutter af energi og solskin året
rundt. Dubai er hele verdens legeplads med skattefrihed og masser af
plads til luksus. Politisk set er De forenede Emirater et diktatur. Men
det mærker feriegæster ikke meget til.

Af Karen Fredslund Ellegaard

Artiklens forfatter foran de mange imponerende skyskrabere, i Dubai

Dubai er big business, masser af nybyggeri og ferieparadis i De forenede
Emirater i Mellemøsten.  Emiraterne er et ørkenområde uden vand. Men
masser af olie som en rundhåndet økonomisk “undergrunds-leverandør” har
på godt 50 år forvandlet - især de to emirater Dubai og Abu Dhabi - til
centrum for luksus, arkitektonisk nyskabelse og big business med
skattefrihed.
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Dubai skyline er en imponerende mængde af skyskrabere, der godt kan tage
pusten af en, når man kører på de brede motorveje – 5-7 spor i hver side! De
enormt høje bygninger bliver ved og ved med at flankere mængden af biler i
nærmest en uendelighed. Flere steder løber den karakteristiske metrolinje i
2.sals højde parallelt med motorvejen. Metrostationerne er let genkendelige,
fordi de ser alle nøjagtig ens ud.

Det er især de to mest markante
bygninger i Dubai– Burj Khalifa
(Khalifa tårnet) – verdens højeste
bygning, og verdens mest luksuriøse
hotel Burj Al Arab, (tårnet af Arabien)
som udgør emiraternes vartegn. Før
hotel Burj Al Arab stod klart i 1999,
var der ikke mange, der kendte noget
særligt til Dubai.

Hotel Burj Al Arab har udnævnt sig
selv til et 7-stjernet hotel, selv om der
internationalt ikke findes 7-stjernede
hoteller. En overdådig luksus møder de
besøgende overalt i hotellet, hvor der
heller ikke er sparet på bløde, tykke
tæpper på gangene og elevator-døre
beklædt med guld. Klukkende vand
risler fra en fontæne udenfor. Når man
kigger op mod himlen og hoteller, der
ligner et stort sejlskib, er det tydeligt, at
her er der bygget stort.

  Det var den britiske arkitekt
 Khalifa tårnet, verdens højeste.        Tom  Wright der tegnede det 321
meter høje hotel med en placering på knap 300 meter i havet ud for Jumeirah-
stranden og er forbundet til fastlandet med en bro. Hotellet består kun af
suiter, hvoraf den mindste er på 169 m² og den største på 780 m². For at få
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adgang til hotellet skal man enten have lejet suite eller have en middagsaftale.
Vores guide havde sørget for billetter til et par drinks i baren øverst oppe.
Bilkørsel til hotellet er ikke tilladt - undtagen for dem, som enten bor der eller
har nummerplader med 7-taller. Gæster bliver kørt i små shuttle-biler.

Inspireret af en dhow
Formen på Burj Al Arab- hotel-bygningen er inspireret af en dhow. Dhow er
en traditionel arabisk sejlbåd bygget af træ og med trekantet sejl. Denne
bådtype blev brugt til transport af mennesker og varer langs den østafrikanske
kyst. I Bruj Al Arab er der to “vinger”, der spredes som et stort V for at
danne “masten”. I Dubai var det besluttet, da byen skulle præsentere

Formen på Burj Al Arab- hotel-bygningen er inspireret af en dhow

en helt enestående bygning, som med tiden kunne blive et symbolsk ikon for
Dubai, ligesom operahuset er det i Sydney og Eiffeltårnet i Paris. Den plan er
tilfulde lykkedes.

Burj Khalifa - verdens højeste
Det andet vartegn i Dubai er Burj Khalifa, som er verdens højeste bygning. I
forhold til højden på 828 meter er Burj Khalifa et elegant og slankt
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bygningsværk, som tårner sig højt op over Dubai. Slank og slank er så meget
sagt, for grundformen er stor og rund, men den bliver smallere og smallere, jo
højere man kommer. Burj Khalifa har luksuslejligheder, hotel, restauranter,
swimmingpool, fitness-center og meget andet samt et kæmpe vandanlæg

bygget tre steder i tårnet,
som gør det muligt at
skabe et konstant
vandtryk – også til de
øverste etager. Glasset i
vinduerne er også
specialudviklet til Burj
Khalifa. Med en
temperatur på op til 50
grader om sommeren,
ville den indvendige
temperatur ellers stige til
nærmest uanede højder
og umuligt for mennesker
at opholder sig i. Forsøg i
forbindelse med
opførelsen af tårnet viste,
at man kunne lave
spejlæg på en tallerken
uden at tænde komfuret.

Video show oplyser hver aften Burj Khalifa

Eksklusiv tur til toppen
En tur op i Burj Khalifa er et must. Første stop er cirka midtvejs oppe. Men
hvis man vælger at købe den dyre VIP-udgave, slipper man udenom en
alenlang kø foran elevatorerne, men bliver fragtet op med en af de super

lynhurtige elevatorer til øverste etage. 77 sekunder fra bund til top.
“Elevatorføreren fortalte mig, at “toppen” faktisk ikke er helt oppe. Der er
nemlig yderligere 19 kontoretager ovenover - uden adgang for offentligheden.
Foruden den fantastiske udsigt ud over Dubai og landskabet bliver er der i
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top-loungen bløde lænestole og en stor sofa, hvor man kan nyde en kop kaffe
eller te samt et par småkager.

Burj Khalifa er pt verdens højeste bygning. Men Dubai har endnu en plan.
Ifølge bygningsselskabet Emaar er der allerede tegnet og planlagt opførelse af
et endnu højere tårn. En model af det kommende tårn er udstillet i Dubai Mall,
som ligger ved Burj Khalifa. Med sine 1200 butikker er mall’en et af verdens
største shoppingcentre.

 Planlagt skyskraber – endnu højere end Burj Khalifa. Foto Marwan Naamani

Minus 4 grader døgnet rundt
Selv når solen i sommerhalvåret går varmen til at stige til over 40 grader, kan
man stå på ski i Dubai. Ski Dubai ligger i den lidt mindre Mall of the Emirates.
Her er der opført et østrigsk inspireret vinterlandskab med to pister og stolelift
placeret i et stemningsfyldt snelandskab med nåletræer og små træhytter i
bjergfyldt terræn. Døgnet rundt er her minus 4 grader. Sneen falder, chefen
beslutter det, og interesserede gæster kan i en stor og velassorteret skiudleje
blive klædt varmt på med fuldt skiudstyr. Hotel Kempinski ligger i mall’en, og
fra vinduerne er der udsigt til skibakkerne. Pisterne er over 400 meter lange
pister med et passende fald, som giver en fin fart på skiløbet. I Dubai kan man
også finde en skøjtebane med olympiske mål.
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Artiklens forfatter pakket godt ind i en vatteret lang frakke i Ski Dubai, beliggende i

Mall of the Emirates

Metro
Der er så meget at opleve i Dubai, at en uge næppe er tilstrækkelig for ens
ønsker om oplevelser. Men en effektiv planlægning– gør det muligt at få et
glimrende indtryk af Dubai. En dagstur til hovedstaden Abu Dhabi kan
anbefales. Abu Dhabi ligger et par timers kørsel mod syd.

Uden bil er det svært at bevæge sig rundt, medmindre man er til sol- og
daseferie. Afstandene er forbavsende store, og infrastrukturen beskeden. Den
flotte metro med to linjer i nord-syd retning kører kun i Dubai. Forreste vogn
er altid reserveret kun til kvinder og børn.

Det oprindelige Dubai
Den oprindelige Dubai var i gamle dage et mindre handelssted omkring Dubai
Creek. Dubai Creek er et bredt saltvandsløb, som snor sig omkring ti
kilometer ind i landet og ud igen længere sydpå. Her er ligger den gamle bydel
med blandt andet et historisk museum. Her er også markeder og små caféer.
Mange turbåde og mindre både fragter kunder fra det ene sted til det andet.
Om aftenen gerne med aftenservering og musik. Når mørket falder på, ligner
Dubai Creek mest af alt en bred flod med caféer og spisesteder. Turbåde fyldt
med middagsgæster sejler langsomt frem og tilbage på creek’en, der er
flankeret af høje skyskrabere. Turning Torso-bygningen i Malmö findes også
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her, bare i megaudgave. Et lysende pariserhjul er her også – og naturligvis i
kæmpe-udgave.

Palmeøen
Med til Dubais vartegn hører også den kunstige ø, Palmeøen, der ovenfra
ligner en palme. Den blev skabt med over hundrede millioner kubikmeter
sand. Dubai og emiraterne har en forholdsvis kort kyststrækning. Og med
’palmeblade’ som buede halvøer kunne man opføre eksklusive villaer med
direkte adgang til vand udenfor døren og samtidig forlænge kystlinjen
betragteligt. Hele Jumerei-palmeøen indkranses af en cirkelformet ring. På
ydersiden er der mulighed for fritidsaktiviteter med både, windsurfing osv. På
indersiden er der opført luksusvillaer med private strande. Palmeøen øgede
kyststrækningen med 78 km. Yderst på den omkringliggende ring rundt om
palmeøen troner en kæmpestor mastodont bygning i støvet rosa. Det er
luksushotellet, Hotel Atlantis, opført i 2008, som virker fuldstændig
dominerende. Hotel Atlantis tilbyder creme de la creme service til lige så
eksklusive creme-de-la-creme-priser. Besøgende kan i underetagen købe
adgangsbillet til et kæmpeakvarium fyldt med 11 mio. liter vand og en bestand
på 65.000 fisk.

På Palmeøen er der opført luksus boliger i hundredevis. Alle med privat
strand og udelukkende  privat adgang. Der kræves særlig aftale for at passere
bommen ved indgangen.

Ferskvand i massevis
Ingen oplever Dubai som et ørkenland. Her er grønne, træer, buske og
blomster og grønne plæner. Her er golfbaner og springvand, selv om Dubai er
bygget på ørkensand uden en dråbe vand i undergrunden. De saftige, grønne
græsarealer, planterne og blomster og træer fodres med vand i lange
vandslanger.

Til befolkningen skal der produceres ferskvand – milliarder af liter – hver dag.
Til planter, by og boliger. Mellem Dubai og Abu Dhabi ligger et af verdens
største afsaltningsanlæg. Her suges hver dag mindst 4-5 milliarder liter
havvand op fra golfen, som føres ind i de mange afsaltningsanlæg. Vandet
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opvarmes og destilleres for salt. Men det kan kun lade sig gøre ved at bruge
noget af de enorme mængder olie, som findes i undergrunden. Især Abu
Dhabi har den største forekomst af olie og er derfor den rigeste stat. Mellem
Dubai og Abu Dhabi ses de grå siloer på afsaltnings anlæggene, som er alfa
og omega for livet i landet. Drikkevand købes i flasker.

Når man kommer udenfor byerne åbenbarer sig det virkelige billede af et
andet land, som ligger øde hen. Hvor der også er kameler og hvor det
industrielle liv endnu ikke har holdt sit indtog. Man kan godt få den tanke, at
hvor længe vil olien mon springe i emiraterne og sprede luksus og velstand.

Fakta:
 Forenede Arabiske Emirater, (UAE eng. forkortelse), er en suveræn
forbundsstat i Mellemøsten. Området er et olierigt ørkenland på den
sydøstlige del af den Arabiske Halvø, det grænser op til Oman og Saudi-
Arabien. Emiraterne er 83.600 km² og har 9.4 mio. indbyggere (2017).
Hovedstaden er Abu Dhabi, største by er Dubai.
BNP (nominelt) pr. borger var i 2019 på 470000,00 kr. Så landets BNP
ender med 4418 milliarder kr.
Til sammenligning havde Danmark 381000 kr. i BNP pr. borger. Så
Danmarks samlede BNP bliver på 2209 milliarder kr.

Sommerhuse til salg og udlejning
Efterspørgslen efter sommerhus er steget i 2020
Der er solgt langt flere sommerhuse i 2020, men også udlejning har fyldt langt
mere.
Det er Corona som får “æren” af både større salg og udlejning. Flere steder
har der være udsolgt af sommerhus til leje.
På den baggrund vil SAS Travel Club opfordre vore medlemmer til at leje
sommerhuset ud, særligt hvis i ejer et i Danmark, udlandet har også interesse,
men er nok underdrejet lige for tiden, alt efter destination i udlandet.
 SAS Travel Club giver gratis annonceplads i bladet, på hjemmesiden
og på Facebook
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Rejsequiz for alle – RejsRejsRejs.dk

onsdag, d. 4. november 2020 - kl. 19:00
Kom til sjov og hyggelig rejsequiz på Danmarks bedste rejsecafé med
rejsemagasinet RejsRejsRejs.dk. Vi spiller alle mod alle, og alle kan være
med. Spørgsmålene er nøje udvalgt af quiz- og rejseeksperter, og der er
noget fra alle kategorier. Der vil være en præmie til vinderen, men det vigtigste
er, at det garanteret bliver hyggeligt og sjovt. Vi starter klokken 19 og lukker,
når myndighederne siger, at vi skal gå hjem!
Venlig hilsen Jens, RejsRejsRejs

Cafe Globen ApS, Turesensgade 2B, DK-1368 København K-
CVR 28299346 – Tlf: 33 93 00 77 – info@cafegloben.dk
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SAS TRAVEL CLUB´s BILUDLEJNINGSPARTNER
på Costa del Sol

15 % rabat på billejen hos
HELLE HOLLIS som medlem af  SAS TRAVEL  CLUB

   HUSK!   Bil skal bestilles via SAS TRAVEL CLUB for at få den rabat som
                                      fratrækkes ved betaling af lejen.
                                     Leje prisen indeholder

• Fri km, fuld kaskoforsikring med selvrisiko, personlig
ulykkesforsikring og 16% moms.

• Gratis courtesy bus service til hovedkontor ved Malaga lufthavn
(800meter) eller benyt

• Lufthavns Ekspress Service, hvor du får bilen leveret til Malaga
ankomsthall. (Service gebyr 15•) Lejekontrakten er forberedt på
forhånd så der er ingen ventetid. Denne service skal forudbestilles.

• Afdelingskontor i Fuengirola
• Stort udvalg af nye bilmodeller

For at få 15% rabat gør du følgende:
1. Gå ind på www.hellehollis.com og find den bil som passer til dit behov.

Der er små biler, familiebiler, mini busser og sportsvogne.
2. Kontakt SAS Travel Club for at få en kode til din bestilling
3. Udfyld derefter din bestilling på www.hellehollis.com.
4. Du modtager herfra bekræftelse på din booking.

Reservation for IKKE-MEDLEMMER

Ring til dansk lokal takst:   Tel. 46 907 907   Fax + 34 95 224 51 86
www.hellehollis.com
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Palma de Mallorca, Restaurante Es Verger,  Alaró

Camino del Castillo de Alaró
 07340 Alaró,
Palma de Mallorca
+34 971 182 212

 Mallorca er mest kendt for sommerferie og dejlige badestrande,  men øen
har så meget mere at byde på.
 Lej en bil gerne Vanrell, som er et lokalt biludlejningsfirma fra 60‘erne.
 Jaume Vanrell købte en grund og startede bilfirmaet til trods for, at alle
rystede på hovedet og ikke kunne forstå, at han ville ud til havet og al det
sand.
 Dengang var det den ældste søn, som arvede landbruget, og de yngste måtte
tage til takke med grunde / ejendomme ved havet. Dengang var turismen
endnu ikke rigtigt kommet til Mallorca. Jaume’s søn Toni kører firmaet videre
med dejlige medarbejdere, de leverer biler i lufthavnen og over hele øen, hvor
de har kontorer flere steder.
 Kontakt Vanrell via SAS rejseklub.
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 Sensommeren på Mallorca er en god tid, en helt speciel stemning,
 der er kommet lidt ro på, de lokale slapper af, til trods for de mange cyklister
og vandrere, som også nyder øen og dens natur.
Der er mange dejlige områder, hvor det føles lidt som at komme tilbage i
tiden.

 Restauranten Es Verger, som ligger oppe på bjerget i Alaró, er et besøg
værd.

 Antonia, mesterkokken med de hemmelige krydderier til lam, styrer den store
gammeldags ovn

Der er en del hårnålesving, og vejen er smal og gruset.
 Es Verger er indrettet i de gamle stalde. Udsigten er fantastisk.

 De serverer langtidsstegt lammeskulder, paletilla de cordero, fra egen avl.
 God velsmagende enkel mad til fornuftige priser, og der serveres andre retter
end lam. Lækker mandeltærte, kaffe eller deres specialitet cafe cremant med
rom, brandy, kanel, citronskal og hele kaffebønner, god men stærk!

 Dyrene går frit omkring på ejendommen, hvor man også er velkommen til at
gå en lille tur, med mindre at turen op til ruinerne fra Castillo de Alaró trækker.
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 Det er en pæn lang tur på ca. 1 time op, og vel lidt mindre ned ad bjerget,
husk vandresko. En god ide at komme lidt over middag, så man kan få bord,

inden de lokale og andre
turister ankommer. Der er
lukket om mandagen! Der er
åbent midt på dagen, og de
lukker omkring solnedgang.
Kør ned, imens der stadig er
lyst, da der ikke er lys på
grusvejen, og hårnålesvingene
er der stadigvæk. Francisca og
Lorenzo har boet på stedet
størstedelen af deres liv, de var
18 og 19 år, da de overtog
landbruget.

Dyrene går frit omkring på ejendommen

 Antonia var blot 16 år, da hun kom i huset hos de to nygifte.  Lorenzo og
Francisca har i 60‘erne gjort restauranten til et dejligt sted for både de lokale
og andet godtfolk. I mange år har de sammen med Antonia, ansatte, venner
og familie haft både restaurant og dyr. Antonia, mesterkokken  med de
hemmelige krydderier til lam, styrer den store gammeldags ovn, en hårdt
arbejdende fantastisk kvinde.

Lorenzo og Francisca døde med et års mellemrum i 2018 & 2019 som 93 og
92-årige, så fantastisk søde. Lorenzo var stadig en flirt for sjov og elskede sin
Francisca. Han elskede at lege at han var “soltero” enlig, men med glimt i øjet
og respektfulde smil og øjekast til Francisca. Til slut sagde han altid UH, pas
på min Francisca sidder i hjørnet. Han passede kassen ved baren, til han blev
næsten 90 år og sad derefter i lokalet, hvor han hjalp til med bl.a. at folde
servietter om bestik og hygge sig blandt gæster og personale.
Noget af et livstykke, Francisca klædte sig pænt på, ordnede sit hår og ansigt
så fint hver dag, dette fortsatte hun med efter Lorenzos død. Hun var så sød
og venlig mod alle. De passede så godt på hende
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.

Francisca og Lorenzo siddende i deres retaurant

 De var nogle varme, dejlige mennesker, og der var altid smil og hygge i deres
specielle restaurant.
Antonia og deres søde ansatte og familie fortsætter driften.

Vi har spist godt og haft
mange hyggelige timer hos
dem. Håber at de, som
kommer forbi, får en dejlig
oplevelse.  Buen Provecho.

Indsendt af Jette Kruse

Så er der serveret en velsmagende lammeskulder

Se gerne FDM’s minifilm om Es Verger.
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MEDLEMSSKAB Sendes til kontoret, se adresse på forsiden.

Benyttelse af særlige fordele gennem SAS Travel Club, sker ved
henvendelse til kontoret, som har åben hver tirsdag mellem kl. 11 og 15

Fordele som kan nævnes, rabat på ferie lejligheder, og hoteller verden over, billig
og sikker leje af udlejnings biler, så som Hertz, Avis men også Helle Hollis som
klubben har en særlig aftale med i Malaga.

På kontoret sidder Kirsten Holmberg, klar til at hjælpe dig, med diverse bestillinger
og hjælp til køb af flybilletter. m.m.

 Dato:    Underskrift:

Indmeldelses - Blanket Månedlig kontingent 17 kr.

  Ansattes navn:

 Funktionær nr./   Timeløn  nr./  Afdelings kode:

  Privat adresse.

  Post nr.:       By:

 Privat tlf. nr.:       E-mail adresse:

 Medlem af SAS CLUB          Ja: Nej:

MEDLEMSSKAB er BINDENDE for et helt år. UDMELDELSE skal
altid ske skriftligt.
HUSK at meddele kontoret ændring af adresse, afd og e-mail
Man skal være medlem af SAS klubben.

Når du går på pension eller efterløn kan du stadig være medlem til
(204,00 kr. årligt) og man behøver ikke samtidig være medlem af SAS
klubben


