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Bästa bokhandeln
● Buchhandlung Walther 
König.
I de sightseeingtäta områdena 
kring Museumsinsel ligger en 
av Berlins mest välsorterade 
bokhandlar för konst, mode, 
arkitektur och design. Perfekt 
att slinka in på när fötterna 
värker och man behöver sor-
tera lite intryck: www.buch-
handlung-walther-koenig.de.

Stans bästa köfte
● Gel Gör Inegöl Köfteci
Kreuzbergarnas kanske mest 
älskade snabbmatsställe ser-
verar fantastiska köftebaguet-
ter med färska örter, citron 
och ruccola. Priset? Tre euro 
inkluderande utsikt mot Kott-
busser Damms orientaliska 
gatuliv. Öppetider? Dygnet 
runt så klart. Adressen är 
Kottbusser Damm 80.

Köp frigjordheten 
● Fishbelly. Storstäder hand-
lar mycket om sex. Dekadent, 
frigjort eller offentligt sex. Berlin 
är ledande i Europa på allt detta 
och vad passar bättre än en 
souvenir i form av heta under-
kläder? Designern Jutta Tesch-
ner kombinerar hantverks-
kännedom, skira material och 
en rejäl dos berlinsk frigjord-
het. Webb: www.fishbelly.de.
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BERLIN Köfte.

● City i samarbete med tidningen RES.

MATLAGNING
● CIA Culinary Boot Camp
Förkortningen står inte för någon mäktig spi-
onorganisation. I det här fallet avses Culinary 
Institute of America och deras berömda mat-
lagningskurser. 

● Under fem dagar får man lära sig knivkun-
skap, lyxmatlagning och vilket vin som 
passar bäst till vilken maträtt. 

Webb:  www.ciachef.edu
Pris: 16 000 kronor.

VIN
● Drick dig genom Bordeaux. Skolan 
L’ecole du vin de Bordeaux anordnar vinkur-
ser där eleverna under tre dagar skjutsas 
runt i området och får provsmaka några av 
världens bästa viner. 

● Bland exemplen finns Women in wine, en 
rundtur där man endast besöker kvinnliga 
vinfabrikanter.

Pris: kurs och boende från 645 euro
Webb: ecole.vins-bordeaux.fr.

SURFSKOLA PÅ MALDIVERNA
● I Surfakademins utbildning ingår resa 
till huvudön Malé på Maldiverna från Stock-
holm, helpension under tretton dagar med 
coachning och feedback samt ett brett ur-
val av surfbrädor.

● Resan dokumenteras med filmning och 
fotografering.
● I april 2010 arrangeras två turer till 
Maldiverna.

Webb: www.surfakademin.se
Pris:  34 950 kronor.

Lär dig när du reser

Vågen närmar sig. Det är fem år sedan 
sist och jag inser snabbt att det smar-
taste naturligtvis hade varit att vänta. 
Men. Av någon anledning börjar mina 
armar ändå att paddla. Fem veckors 
semester ska räcka för vila upp sig och 
att lära sig något nytt eller fördjupa 
sig i ett gammalt intresse. 

PLASKA. Under tretton dagar lever 
vi ombord på båten Cobia. Mina med-
resenärer är en brokig skara. Doktor-
ander, entreprenörer, dj:ar, fi lmarbe-
tare, fotografer och studenter. Så fort 
vi gått ombord på båten slängs dock 
alla normala statusbegrepp överbord. 
Det enda folk har i huvudet är sporten 
(även om alla verkar anse att just sur-
fi ng är något mycket mer än sport).

Tålamod har tyvärr aldrig varit min 

grej. Fem år tidigare lärde jag mig att 
surfa på Bali. Sedan dess har jag 
knappt ens tagit i en surfbräda men 
jag hade någon vag teori om att det 
skulle vara ungefär som med cykling: 
har man en gång lärt sig det så behärs-
kar man åtminstone grunderna. 

Det stämmer inte alls. Jag ligger och 
plaskar för mig själv och kommer en-
dast med på någon enstaka våg då och 
då. I stället tvingas jag nöja mig med 
att njuta av naturupplevelsen: ett stort 
stim delfi ner som passerar förbi. 

SURFVÅG. De sista dagarna börjar 
jag komma i gång med paddlingen. 
Näst sista dagen får jag till och med en 
riktigt bra våg. Brädan får skjuts och 
det är bara att resa sig upp. Farten 
känns överväldigande och det hela 
pågår säkert bara i sekunder, men en 
sak är säker – det fi nns ingenting som 
det här.

Efteråt fi ras mitt åk med en öl om-
bord, för första gången ser jag någon 
sorts beundran, eller snarare accep-
tans, i de andras blickar.

KLAS EKMAN

redaktion@city.se

VÅGA Lata semestrar är 
historia – allt fler reser i 
väg för att kompetensut-
veckla sig och sina fritids-
intressen. RES drog till 
Maldiverna och blev elev 
hos Surfakademin. 

SPRÅK
● Spanska på resan. Upptäck världen och lär dig span-
ska på köpet. Välrenommerade språkskolan Don Quijote 
erbjuder språkkurser för vuxna i så gott som alla spansk-
talande länder.

● Du kan välja kurser i Barcelona, Cuzco, Buenos Aires 
eller Havanna.

Pris: från cirka 2 500 kronor per vecka 
Webb: www.donquijote.org.

KOMPETENSUTVECKLING. Res till Maldiverna och lär dig surfa i stället för att bara slöa och sola på semestern.
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