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Anders Lien är själv 
reseledare för de allra 
flesta golfresor, vilket 
resenärerna verkligen 
uppskattar:

–Visst. Att jag, 
som ansvarig researrangör, är med 
under resan är en trygghet i alla 
tänkbara situationer. Jag finns alltid 
till hand för tips och råd, och löser 
situationerna snabbt om det uppstår 
frågetecken. Våra resenärer ska 
alltid kunna unna sig att njuta, spela 
golf och uppleva platsen, förklarar 
Anders.

En annan omtyckt faktor är de 
smidiga anslutningarna, från Göte-
borg:

–Ja, med direktflyg når vi Barcelo-
na, Alicante, Malaga och Mallorca, 
där våra kvalitativa golfdestinationer 
finns inom rimligt avstånd. En reseg-
rupp omfattar 35–40 deltagare, och 
i början vill de flesta hålla sig till sina 
bekanta, men det tar verkligen inte 
lång tid förrän folk fått nya bekanta. 
Vi golfar fem dagar i veckan, och 
ganska snart så lottar jag in folk i 
samma boll, utifrån passande egen-
skaper som exempelvis hemort. Det 
har lett till så många nya vänskaper, 
som fortsatt långt efter resan, berät-
tar Anders.

KOMFORT I MEDELHAVSMILJÖ
Anders Lien understryker att Kom-
fort Resor är måna om att golfan-
läggningarna och boendena ska 
ha god komfort och kvalitet, men 
menar att det sociala har minst lika 
stort värde.

–På varje resa har vi deltagare som 
rest med oss tidigare, och ofta möter 
vi grupper av vänner som träffades 
på tidigare resor, och som nu bokat 
tillsammans. 

Även om svenska banor också har 
god kvalitet så blir upplevelsen ändå 
förhöjd när man omges av sydeuro-
peisk växtlighet, ett klimat med 
nästan konstant golfväder och det 
turkosfärgade medelhavet.

–Det är härliga resor som jag 
önskar att fler fick unna sig. Men, 
det finns såklart golfintresserade som 
inte tycker om att flyga, och därför 
erbjuder vi avgång med buss en gång 
om året. Det är riktigt trevliga turer 
och på destinationen möter man 
övriga gruppen, som flugit ner. 

Anders Lien avslutar med att hälsa 
alla som blir nyfikna att besöka 
Komfort Resors hemsida, eller  
kontakta honom direkt.

Komfort Resor är det göteborgsbaserade företaget som 
länge fokuserat på golfresor, under ledning av Anders Lien. 
Med fyrtio år i resebranschen och en passion för golfandet, 
så är han en mästare i att skapa förutsättningar för nya 
vänskaper på banan. Destinationerna må bjuda på fina 
golfupplevelser, men Komfort Resor jobbar med många fler 
värden under mottot ”Golfresor med gemenskap”.

NYA VÄNNER SOM VÄRDEFULL  
BONUS PÅ GOLFRESAN  

TEXT  TOM SWALES  HEMSIDA WWW.KOMFORTRESOR.SEVarför pina sig och 
lida i bilen i hela sex 
timmar för att kunna 
åka skidor? Jag pratar 
inte om något speciellt 
skidställe men alla vet 

nog vad jag menar, och kom igen, det 
var nästan traumatiskt. Men förstår 
ni, nu kan man ju åka skidor, käka 
underbar pizza i Toppstugan, göra 
hopp och trix i backen och testa 
på Isabergs alldeles egna och unika 
rodelbana, så himlans nära Göte-
borg. Att inte fler göteborgare väljer 
Isaberg är för mig något att undra 
över. Och Isaberg har ju länge, ända 
sedan 1930-talet varit en populär 
skidort och man satte igång att åka 
skidor ett år efter Årefjällen, vilket 
säger en del. 

– Det är unikt att det är så nära och 
här kan vi garantera snö. Även om 
det är grönt på marken så kommer 
det även att finnas snö i backen med 
hjälp av våra 60 moderna snökanon-
er som förser backarna med 
konstsnö. Men prognosen för i år ser 
bra ut, och det väntas en del naturlig 
snö, vilket bara är ett stort plus för 
alla skidfantaster, berättar Louise 
Söderlund, marknadsansvarig. 

Här finns elva härliga och kittlande 
nedfarter att ta ut svängarna i och 
för att ta dig upp igen finns åtta liftar 
samt en 6-stolslift. Blir du hungrig 
käkar du mat på en av skidanlägg-
ningens mysiga restauranger och 
söker du hjälp med utrustning hus-

Det tar verkligen inte längre tid! Från att du sätter dig i bilen och lastat in hela familjen så står ni i en snösäker 
backe med möjlighet till skidåkning i elva härliga nedfarter. Ni kan sedan chilla, umgås och äta god mat och 

dryck i er toppfräscha fjällstuga eller välja att stanna bara över dagen, det går fort hem. Passa även på att ta med 
barnen och kolla in Isabergs ”Funline” där du kan testa på hopp och rail med vågor ända från dalbackens topp 
till dalen. Isaberg är södra Sveriges största skidanläggning, och erbjuder snögaranti med Europas modernaste 

snöproduktionsanläggning. Och skidsäsongen börjar runt den 21 december och håller i sig till den 29 mars 2020. 
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erar södra Sveriges största skidshop 
här. Behöver du hjälp att styra nedför 
finns grymma skidlärare att tillgå, 
och under högsäsong och sport-
lovsveckorna, sätter Isaberg upp en 
”Big Air Jump-madrass” i familje-
backen så att man kan hoppa och 
göra trix och grejer utan att slå ihjäl 
sig när man landar. 

EN HISNANDE RODELBANA
Och blir man trött på skidåkning 
sparkar man av sig pjäxorna och 
kollar in Isabergs Rodelbana, som 
invigdes i somras och är den enda av 
sitt slag i Sverige. 

– Det är ett hissnande äventyr 
nerför på 1000 meter, från toppen till 
dalen och det är ju som en berg och 
dalbana precis som på Liseberg. Du 
stiger på i dalen och så åker du upp 
för backen precis som Balder ungefär 
och så släpps du däruppe och sedan 
åker du full fart ner, säger Louise. 

Och visst är det skönt att kunna 
slappna av i sin egen fjällstuga efter 
en dags skidåkning. Och det finns 
möjlighet att hyra en stuga med 
självhushåll och Wifi för fyra person-
er från 1390 kronor. Och sedan om 
ni vill går det att boka till frukost, 
bäddning och städning. Sedan erb-
juder de även något som heter kort-
vecka som riktar sig till barnfamiljer, 
ungdomar och pensionärer som är 
hemma i veckan. Bokar man då en 
stuga från söndag till torsdag så er-

bjuder de 50% rabatt på skidhyra 
och liftkort (skipass) Och detta gäller 
veckorna 2 till 4 och 10 till 13. Är du 
även sugen på att kanske fira nyår på 
Isaberg finns ett nyårspaket där en 
härlig nyårsmeny ingår.  

Eftersom det är så himlans nära, vad 
väntar du på? Det är bara att lassa 
in bilen full med skidutrustning, och 
glöm inte resten av familjen, haha, 
kör lite bil och sedan ut och åk härlig 
skidåkning! Tveka inte, boka nu! 

NJUT AV HÄRLIG SKIDÅKNING  
- bara en och en halv timme från Göteborg 

NYA VÄNNER ÄR EN 
VANLIG BONUS PÅ 

GOLFRESOR


