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HER JAKTER VI PÅ

JULESTEMNINGEN
Nisser, julekaker, lys og magiske
juletradisjoner – det er lite som kan
måle seg med et ordentlig europeisk
julemarked i adventstiden! Flere og
flere nordmenn tar turen til en av de
mange markedene rundt om i Europa,
mye takket være gode flyforbindelser,
koselige gamlebyer og billig juleshopping. I følge NTB Info er disse de mest
populære byene blant nordmenn å
besøke i førjulstiden:
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1. KRAKOW
2. PRAHA
3. BERLIN
4. LONDON
5. BUDAPEST
6. KØBENHAVN
7. RIGA
8. TALLIN
9. WIEN
10. FRANKFURT
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REISETIPSET: FLORIDA UTEN ORLANDO

SE NÅ
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Lise Finckenhagen (40)
Kokk, aktuell med julekokeboken «Lises jul» på
Font Forlag.
USA – USA er jo gøy, og Florida er på en
måte en klisjé; men alt stemmer – det er både
fint og veldig morsomt. Jeg ble 40 år i sommer, og hadde en treukers reise dit sammen
med familien min. Alle, inkludert guttene på
10 og 13 år, hadde det kjempegøy, selv om vi
ikke satte våre ben i Orlando og fornøyelsesparkene der. Vi begynte ved Tampa, kjørte
vestkysten nedover, så gjennom Everglades
til Miami, før vi avsluttet i Key West.
Ved Tampa Bay besøkte vi Busch Gardens,
som er en fantastisk fornøyelsespark med
både dyr og store berg- og dalbaner, men
som vi ikke hører så mye om. Den er billi-

gere enn de mer kjente, og har så godt som
ingen kø. Jeg var helt marsipan fra knærne
og ned i lang tid etter å ha kjørt den største
berg- og dalbanen SheiKra.
Ellers var det et høydepunkt for meg å
kjøre åttefelts motorvei, og spesielt gjennom Everglades nasjonalpark hvor det lå
alligatorer og vaket i sumpen ved siden av.
Jeg ble ordentlig frelst.
I Miami bodde vi på det lekre kolonistilhotellet The Betsy på South Beach, og leide
Mustang! Som sagt, jeg var jo 40 …
I tillegg til hotell, bodde også på noen
billige, men kjempemorsomme motell, for
eksempel i Key Water, med pir og lysthus.
Når det gjelder mat fikk vi alt mulig, men
særlig masse bra sjømat. Jeg fikk helt dilla
på poke med tunfisk.
Jeg vil helt klart tilbake til Florida,
og man trenger ikke gjøre det fryktelig
dyrt – her går det an å planlegge for flere
budsjetter. ■

SNEKKER ANDERSEN OG
JULENISSEN Alf Prøysens
juleklassiker har blitt til
helaftens kinofilm, og spås
å bli hele familiens nye
filmklassiker. I hovedrollen
som Snekker Andersen finner vi Trond Espen Seim, mens Anders
Baasmo Christiansen spiller selveste
julenissen, og det loves skikkelig god
julestemning i ekte Prøysen-ånd. På kino
fra 11. november
PLANET EARTH II
Planet Earth er en av
verdens mest sette naturdokumentarserier, og ti
år etter suksessen kommer
nå endelig oppfølgeren!
Planet Earth II består av seks
episoder der klodens finurlige og spennende naturfenomener blir presentert
av en engasjert Sir David Attenborough.
Serien blir vist på BBC Earth fra og med
november, og gjort tilgjengelig hos de
fleste TV-leverandører i Norge.
HUNDREOGETTÅRINGEN
SOM STAKK FRA REGNINGEN OG FORSVANT Allan
Karlsson er tilbake! Og på
reise fra Bali tilbake til Sverige, med både CIA-agenter,
balinesiske pengeinnkrevere og et svensk
brusfirma hakk i hæl, er det klart for nye
eventyr for den morsomme, og noe
eldre, mannen. På kino fra 25. desember.

SLESK TRAVEL

TEGNESERIE: ØYVIND SVEEN OG IVAN EMBERLAND
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