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Gadgets til den lange tur
Ting

Hovedtelefoner, der
holder flystøj ude
Når man hører sin yndlingsmusik, er
det skønt ikke at høre andet. QC15
acoustisk støjfjernede hovedtelefoner fra Bose kan netop dette. Fjerne
alt støj, så man kun hører lyden i høretelefonerne, om det så er musik
eller en spændende bog. Og så sidder de godt på hovedet. Høretelefonerne bruger AAA-batterier. De fås
på bose.dk til 2.399 kr.

Elisabeth Thiis
elth@berlingske.dk

Forebyg blodpropper
og hævede ben
En lang flyvetur kan være hård
for både ben og blodomløb,
og støttestrømper kan derfor
være en god idé. Venosan Jet
Legs støttestrømper, som er
designet specielt til rejsebrug,
presser let på foden og læggen, hvilket gør blodets cirkulation rundt i kroppen bedre –
og betyder dermed, at ben og
fod ikke hæver så meget, og
at risikoen for blodpropper er
mindre. Støttestrømperne koster 229 kr. og kan købes hos
Sahva eller på sahva.dk.

Luksus håndrens til
beskidte flyfingrer
Bakterier og snavs får hurtigt fundet
vej til ens hænder, når man rejser.
Derfor er en desinfektionsgel god at
have i tasken. Og er man smart, vælger man en som f.eks. Tromborgs
luksusudgave, der både renser og
blødgør hænderne. Den indeholder 100 ml, hvilket betyder, at den
kan komme med i håndbagagen
igennem Security. Tromborgs hand
sanitizer koster 90 kr. og fås blandt
andet på greenskin.dk og i Magasin.

Lad dit hoved blive holdt
Hvis man gerne vil slippe fra flyveturen uden hold i nakken, kan nakkestøtten fra Rest A Head måske
hjælpe. Nakkestøtten tilpasser sig
ens hoved og støtter nakken, når
man enten ligger ned eller sidder.
Den kan justeres, så nakken hviler i
en naturlig position og musklerne
slapper af. Nakkestøtten sælges på
restahead.com til 269 kr.

På med masken
En natmaske holder lys ude og giver mulighed for at have nat på
hele flyveturen. Tempur har udviklet en natmaske, der former sig
efter ansigtet og er meget behagelig at have på. Masken koster
199 kr. på tempur.com.
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HJERTING REJSER - FERIER DER PASSER DIG, ÅRET RUNDT!

Afrejse: november - april
• Fly Kastrup, Billund eller Aalborg Malaga direkte t/r
• 28 nætter Myramar *** +
• 1 x 2 værelses lejlighed
• 28 x morgenmad
• 28 x aftensmad inkl. vand og vin
• Transport til og fra hotellet
Pris pr. person fra kr.

8998,-

Enkeltværelsestillæg kr. 3000,Ønskes opholdet uden pension er prisen
kr. 6998 pr. person
Tillæg fra Aalborg kr. 395,- pr. person

Afrejse: november - marts
• Fly direkte Kastrup eller Billund
- Tenerife t/r
• 28 nætter Isabel Family Hotel ****
• 1 x 2 værelses lejlighed
• 28 x morgenmad
• 28 x aftensmad
• Transport til hotellet t/r
Pris pr. person fra kr.

14998,-

Tilkøb helpension for kr. 1500,pr. person
Tilkøb All Inclusive for kr. 3500,pr. person ved 2 personer

Afrejse: 17/2 - 3/3 - 17/3
•
•
•
•
•
•

Fly Kastrup eller Billund - Malaga direkte t/r
7 nætter Las Palmeras *** - Fuengirola
1 x dbl. værelse
7 x morgenmad
7 x aftensmad inkl. vand og vin
3 udflugter m. transport, betalt entré og
dansk guide til Granada m. Alhambra,
Ronda og Gibraltar
• Transport til og fra hotellet
Pris pr. person kr.

5998,-

Enkeltværelsestillæg kr. 950,Tillæg fra Billund kr. 395,- pr. person
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