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Barrfadjen

FasHonistat

... reser med gtädje i sinnet och med roliga prylar i
bagaget. Färgstarkt, glatt och lättsamt. Ar barnen
gtada är mamma och pappa glada - det är famitjens

... bryr sig inte om vad bagaget väger,
e[[er l<ostar för den delen, så länge
det rymmer de viktigaste prylarna för

devis.

en tipptoppsemester i shoppingens
tecl<en.

Jag hänger med!

I
alstermobruk.com, victorinox.com/ch/content/stordinder och catvinktein.se) Samsonite: 031-836730
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BarnfamiUen

ol,'i1iilil
resväsl<a som bara

blir snyggare ju mer
l<antstött den b[ir.

Rimowa,6700
l<ronor.

a;ffiii::lL
l<ronor, grön gosig
handdul< med huva,

329|<ronor, och

stöttåtigt lpadsl<a[,
399 l<ronol finns

'målet

är mattådan
Frozzypack perfel<t.

Lägg locket ifrysen
och sedan hålts

maten lcytd i minst
iu timmar. 169

g#HTTHil
jen l<ostar 49|<ronor
hos Mediamarkt.

olSilitilll.'
ril<ets gränser utan
ett rejält reseapo-

tek i bagaget. I
en plåttåda från
Apoteket Hjärtat
för 89 l<ronor ryms
allt från ptåster titl
handsprit. Viktigast
är l<ansl<e magtabletter med al<tiv
bakteriel<ultul 155
l<ronor för Sempers
med jordgubbssmak
ti[[ barnen och 2I9
l<ronor för Bifiform
travel som passar
hela familjen.
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Fashionistan

gläiilxiI?,..
Alstermo brul<,
anno 1798. Nl(
Väsl<or & Accessoa-

ren 4800 l<ronor.

gi,?TfL:l,"o
bruk/NI( Väskor &
Accessoarer, 399
l<ronor.
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lettklacl<ar svall<ar
fashionistan gärna

Aventyraren

@:liij.il,Irrån

Lyxvagabonden

@lfft:,"'åTo"
Designtorget, som

@fläilJ:;':i,

Samsonite, 949

i sig l<nappt väger

Baron i modellen

fötterna i ett uppb[åsbart fotbad.
Designtorget, L35

l<ronor.

något a[[s, men som

Cassino, 4995

@ullil-

med en fylld petflaska i varje ände

l<ronor.

l<ronor.

förvaras praktiskt

blir ett tämptigt

i en ol<rossbar

träningsredskap. 95

@låffiil.,,,,n

flaska från Nalgene.

l<ronor.

om att hotellrum-

Naturl<ompaniet,

met doftar exal<t

189 l<ronor.

som hemma tar
fashionistan med

Frystorl<ad

och snorkel från

måttid från

XXL,299l<ronor.

l<or & accessoarer.

@il:1.'##

@il:'l#l

går mot varmare

stretchigt materia[.
Samsonite, två par
för 199 l<ronor.

locl<arna mot solen
och ger ett elegant
intryclt. Maison

Här Byredo, doften

59 l<ronor.

Scotch, 330 l<ronor.

l<ronor.

gl;l;"lll'i

A
P

med en travelje-

duk från Missoni/

wellery organizer
från Designtorget,
195 l<ronor.

gasinet, 995 kronor
för den större och

Badlakan och
duschhand-

Engelska tapetma-

ning i väsl<an med
sorteringsfacl< från

Victorinox, 515
l<ronor för ett set
om två hos Nl( Väs-

Rea[ Tourmat l<ostar

Bibtiotheque, 550

@:äfr',ilä:

@fJåTil:I

@åT#,:i;tH

förmån för
exempelvis simfenor, har äventyraren

tider är äventyraren
alltid beredd på
lcyla. Fot- och handvärmare från Mel<onomen ger fem
eller sju timmars

hättt över favorittvål och schampo

behagtig värme för
35 respektive L9

bomu[. Från Calvirt
l(ein/Nl( Manlig

l<ronor.

Depå, 399 l<ronor.

av oväsentligheter
såsom hygienartil<[ar,

ti[

Fem-

460 kronor för den

åriga hunden

lite mindre.

i smarta behållare

@HiäX;:'

Pyjamasbyxor för
resenären sjä[v
i 100 procent

bud-

Lundbergs

blått och grönt från

sell terriet följer
givetvis med vart

mjul<a sl<or från

från Granit. Set om
tre flasl<or och två
små burkar ige-

Samsonite l<ostar

fashionistan än

Minnetonl<a, 999

nomsl<inlig necessär

garanterar prima

kronor.

för 49 l<ronor.

java oavsett de-

Handsl<ar &

39 l<ronor

isti-

bagagerem e[]er två
runt väsl<an. De här i

med tydtigt

från

skyddar

Efteren
hetdag

sig sitt favoritljus.

barnfamiljen en

sl<ap

Stråhatten

Ä
E,

Väsl<ol

stycl<.

149 kronor stycl<.

Angel, en jacl< rus-

ål<er!

Aventyraren
.. reser redo för allt. Pacl<ningen är
hårt prioriterad och innehålter framför allt sådant som gör äventyraren
.

redo för utmaningar och upplevelser.

hjärtat apotekethjartat.se
XXL: xxt.se Real Tourmat: drytech.no Lundbergs Handskar&Väskor: thvbutiker.se Rimowa: rimowa.comApoteket
Granit granit'se
Fro72.ypaclcr;rozzqack.se Frbknarna Bus: froknarnabus.se Mekonomen: mekonomen.se Designtorget designtorget.se

@HTf"il'
espressomasl<in

$vagab
... som reser med stil bär bara
med sig det bästa. Noga utvalt
och perfel<t för resan.

