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Från kom-i-form-
weekends på 
hemma plan till våg-
halsiga utmaningar i 
Latinamerika. Nu vill vi 
svettas på semestern 
och komma hem 
som en fräschare, 
starkare version av 
oss själva. utbudet är 
stort men vi har  
sållat bland guld-
kornen inför din nästa 
resa. ready, set … 
train! Av JohAnnA Persson
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Cosmopolitans 
emma veronica
Johansson 
guidas av surf
instruktörerna från 
surfakademin i 
Costa rica.

W När kom du senast hem från en semester med 
mer energi och en mer vältränad kropp än när du 

åkte? Hm, aldrig hänt? Får vi då föreslå att du slänger 
ett öga på det nya nyttiga sättet att resa: med styrka, 
kroppskontroll och en jäkla massa go som ledord. Många 
arrangörer har utökat sitt utbud av just tränings- och 
hälsoresor, medan nya specialistaktörer dyker upp på 
marknaden titt som tätt. Du kan ägna en hel vecka åt 
favoriter som zumba, yoga, cykling, löpning, eller resa till 
en destination med stort utbud och mixa träningen precis 
som du vill.

  En undersökning från Apollo visar att semestern ger oss 
en chans att ta tag i och förändra våra liv. Träningsresan 
kan vara kickstarten du väntat på – enligt studien började 
20 procent att motionera regelbundet efteråt. Bli en del av 
statistiken genom att testa ett aktivt resmål nästa gång du 
drar på semester! Vi har listat tre inspirerande alternativ 
för olika budget och reslängd. 



surfing blir en 
fysisk utmaning 
– och kanske 
en livslång 
förälskelse.

W

 vAr?  Surfarparadiset Santa Teresa ligger 

på den västra spetsen av Nicoyahalvön 

och är en poshslackig liten by med vackra 

stränder, vattenfall och regnskog runt 

hörnet. Bohemchica besökare som Kate 

Moss och Gisele Bündchen gillar stadens 

ödmjuka atmosfär, tillsammans med alla 

surfare som är på jakt efter den perfekta 

vågen. Tack vare läget vid spetsen av en 

halvö får Santa Teresa fina vågor varje dag, 

framförallt i soluppgång och -nedgång då 

det alltid är lätt frånlandsvind vilket gör att 

vågorna håller längre. 

                                                                              

 hur?  Svenska Surfakademin håller kur-

ser både privat och i grupp, instruktörs-

teamet är svensktalande och finns alltid 

närvarande. Grupperna hålls på runt 20 

personer, alltid med en instruktör per 

fem elever. Innan du ger dig ut får du 

en genomgång av vattensäkerhet och 

grundläggande teknik på land, och varje 

pass snackas igenom både före och efter 

surf. Klasserna ger en skön blandning av 

lekfullhet och surf och förutom mycket 

tid i vattnet jobbar man med film och foto 

som ger feedback och hjälper dig att se 

din egen utveckling under kursens gång.

                                                                              

 För vem?  Kurserna är främst riktade till 

nybörjare, 80 procent av deltagarna har 

aldrig stått på en bräda tidigare. Det är 

aningen fler tjejer än killar som går kur-

sen och medelåldern är mellan 20 och 35 

år. Visst hjälper det om du har bra balans 

till att börja med, men på stora brädor i 

små vågor har du bästa förutsättning att 

öva upp dig!
                                                                              

 KroPPsFoKus  Surf ger väldigt bra 

allroundträning, men överkroppen får 

kämpa lite extra. Axlar, rygg och armar 

får en rejäl match medan även bål, mage 

och ländrygg stärks när du håller balan-

sen. När du kört ett tag kommer du att 

känna mer och mer i benen också. 

                                                                              

 Pris  Från 10 950 kronor för tio dagars 

surfkurs inklusive utrustning, boende, 

transfer och brunch. Du bor på en ranch 

vid havet i en cabina med studio för yoga 

och massage. Flygbiljett med SAS/Con-

tinental till San José kostar cirka 6 500 

kronor. Läs mer på Surfakademin.se.

                                                                              

 Bäst  De vackra omgivningarna och frihets-

känslan, och att se solen gå upp över regn-

skogen och ner över Stilla havets horisont!

Surfa i
Costa Rica

resA LÅnGt
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emma stod 
upp på 
första försöket!




