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nu kan jag sova lugnt på semestern  

Jag är inte direkt den trygghetsknarkande 
typen, mer åt hållet ”det löser sig”, och ska 
jag vara ärlig har jag aldrig förstått vitsen 
med en massa dyra tilläggsförsäkringar. 
Jag hade till exempel inte ens en hemför-
säkring förrän jag var 23 och blev sambo, 
jag pluggade ett år i Spanien utan att vara 
försäkrad och jag köper aldrig försäkringar 
till mina mobiltelefoner eller elektronikpry-
lar. Vad kan hända liksom?

Och det var inte förrän jag blev mamma 
som jag insåg att det visst kan hända en 
hel del. Jag vet inte hur det är med andras 
barn men mina verkar vara av den sorten 
som är sjuka jämt. Är det inte förkylning så 
är det öroninflammation, stukade fötter el-
ler misstänkt hjärnskakning efter hopp från 
gunga.  
Ändå har jag aldrig haft en tanke på att  

att resa 
med barn är 
ingen konst.
att resa med familjen är lika belönande som det kan vara överraskande. och i värsta fall be-
svärligt. det kräver förberedelser, eftertanke och noggrann planering. europeiskas samlade 
kunskap i ämnet resor & Försäkringar är närmast oslagbar. vi säger det med ödmjukhet 
och välvilja. 
   vi har varit överallt, vi har rest mer och längre än någon annan. vi har också sett saker som 
du knappt ens kan fantisera om . det har gett oss oändlig erfarenhet av resandets alla sidor, 
och gedigen kunskap om hur man bäst njuter av äventyret, och hur man löser oönskade 
situationer som tyvärr är oundvikliga. 
   prata med oss innan du åker, vi kan ge dig goda råd på vägen. och, om du vill, en försäkring 
som garanterat gör din resa tryggare och lättare.

bilagan är en annons från europeiska

var ju att vi hade ett bra avbeställnings-
skydd och fick varenda krona tillbaka.

Nu i maj var det så äntligen dags för hela 
familjen att resa på en riktig familjesemes-
ter tillsammans till Gran Canaria. Vi åkte 
till ett riktigt familjehotell med all-inclusive 
och ni undrar väl som jag, vad kan hända 
som inte täcks av hemförsäkringen?

Det var bara det att redan på vägen ner 
till Gran Canaria spräcktes vår äldsta dot-
ters trumhinna. Hon hade varit lite förkyld 
innan vi reste, men det var inget allvarligt 
och innan vi åkte fick hon både nässpray 
och tuggummi för att motverka trycket.  Hur 
mycket öronproblem kan man råka ut för 
inom en och samma familj undrar jag?

Så, vår resa började förfärligt med ett be-
sök hos läkaren, apoteket och utfärdande 
av badförbud för sjuåringen. Och ärligt 
talat, hur kul är det att berätta för en sjuår-
ing på semester att hon inte kommer att få 
bada? Visst, vi hade en bra semester med 
sol, goda middagar och häng vid poolen 
men fyra dagars feber och sängläge för 
sjuåringen är inte riktigt vad man önskar 
sig när man har lagt ut stora pengar på 
årets händelse.

Och det är där Semesterförsäkringen kom-
mer in. Redan första dagen på vår resa 
hade vi alltså tjänat in de där hundralap-
parna vi lagt på försäkringen. Eftersom vi 
har en självrisk i hemförsäkringen hade 
vi förmodligen fått lägga ut pengar både 
för läkarbesök, mediciner och taxiresa till 
apoteket.  Dessutom var ju hela syftet med 
resan (att sola och bada) förstört och därför 
kunde vi förvänta oss en del pengar till-
baka.

Dagen efter hemkomst anmälde jag min 
skada smidigt och lätt på nätet och en 
vecka senare fick jag svaret att vi får en ny 
resa för hela familjen! 

Inget ont som inte har något gott med sig. 
Nästa resa går till Teneriffa i december och 
då ska jag minsann se till att följa alla goda 
råd om att torka ur öron och skydda oss mot 
solen. För man vet ju aldrig vad som hän-
der…

anna nilsson

Webbredaktör på europeiska
anna.nilsson@europeiska.se

köpa en reseförsäkring till familjen efter-
som jag inte har fattat vitsen. Varför betala 
för en till försäkring när jag har en hemför-
säkring? Och dessutom betalar resan med 
kort?

Årets familjesemester skulle efter många 
sorger och bedrövelser gå till Gran Cana-
ria. Vi hade först tänkt åka på självaste jul-
afton. Vilken lycka att slippa julstress, snö 
och vem-ska-vi-fira-med-i-år-så-det-blir-
rättvist. Men eftersom det var första gång-
en hela familjen skulle åka utomlands till-
sammans var det ju givet att nånting skulle 
hända. Dagen innan julafton insjuknade 
så minstingen i öroninflammation och ef-
ter att läkaren bestämt avrått oss från att 
sätta oss på ett plan på grund av risken för 
spräckta trumhinnor bokade vi av resan 
samma dag vi skulle ha åkt. Tur i oturen 

Far och Flyg
- goda råd på din resa

resa gravid
• Vaccination; konsultera läkare eller barn-
morska innan du åker, eftersom vissa vac-
cinationer inte är lämpliga för gravida.
• Journal; ta med en kopia på din journal 
om du tvingas uppsöka vård utomlands.
• Flygresan; din blodcirkulation kan för-
sämras, främst i bäckenområdet och be-
nen. Därför är det extra viktigt att du rör på 
dig! Stödstrumpor är bra för att förhindra 
blodproppar.
• Läkarintyg; vissa flygbolag vill se ett lä-
karintyg som bekräftar ditt beräknade för-
lossningsdatum och att du är frisk nog att 
resa. 
• Försäkring; de flesta reseskydd gäller 
bara t o m vecka 28 medan Europeiskas 
Reseförsäkring Smart gäller t o m vecka 32.

Åksjuka
Barn blir lätt åksjuka, men även här finns 
några enkla knep:  
• Försök att inte resa på fastande mage, 
men låt inte heller barnen äta några jätte-
portioner innan resan.
• Ät och drick lite och ofta under resan. 
Packa gärna ner några kex att tugga på.
• Se till att ha svalt runt omkring. Ta pauser 
lite då och då (om möjligt) och hämta frisk 
luft.
• Uppmuntra barnet att titta upp och ut is-
tället för att sitta med huvudet i en sagobok, 
dataspel eller liknande.
• Vet man med sig att ens barn brukar bli 
åksjuka kan det vara skönt att vara förbe-

redd. Packa med kräkpåsar, våtservetter 
och extra ombyte.
• På apotek finns receptfria mediciner och 
akupressurband mot åksjuka.

Fixa flyget
Att sitta still många timmar på ett flyg kan 
vara nog så krävande för en vuxen person. 
För ett barn med spring i benen kan det ib-
land vara helt omöjligt.  För att underlätta 
flygresan kan du tänka på att ladda upp 
med saker som barnen kan aktivera sig med.
• Packa med sagor, spel, ritblock och pen-
nor i handbagaget.
• Ta inte med saker som låter eller kan stö-
ra medpassagerarna på andra sätt. 
• Låt barnen resa i bekväma kläder och 
inneskor så att de kan klättra på sätet (och 
på dig) utan att smutsa ner. 
• Barn har smala örongångar och kan där-
för få mer besvär vid tryckförändringar t ex 
vid flygresor. Öva innan resan på att tryck-
utjämna. Håll för näsan och be barnet för-
söka blåsa ut genom den. Det finns också 
speciella tryckutjämnande öronproppar att 
köpa på apoteket.

Håll ihop
I stora folkmängder som t ex på flygplatser, 
marknader eller djur- och vattenparker, kan 
det vara lätt hänt att man kommer ifrån 
varandra. 
• Fota dina barn innan ni åker iväg på ut-
flykten. Då blir det lättare för främlingar att 
hjälpa till att leta om de ser exakt hur bar-
nen ser ut och är klädda. 
• Sätt ett litet armband på barnet med fa-
miljens namn och mobilnummer ifall ni 
skulle komma bort från varandra.

bilagan är en annons från europeiska

 

undvik de vanligaste 
åkommorna på solsemestern

ÖroninFlammation

En av de vanligaste åkom-
morna hos våra yngre kun-
der är öroninflammation. 

Små barn är betydligt mer infektions-
känsliga än vuxna. Men mycket kan 
förebyggas med tre enkla åtgärder:
• Torka ur barnens öron ordentligt 
efter bad.
• Undvik tobaksrök eftersom det kan 
öka risken för öroninflammation. 
• Låt barnen ha öronproppar eller 
öronband när de badar. 

 magsjuka

En annan väldigt vanlig se-
mesterförstörare är magsju-
ka. Här finns många goda 

råd att dela med sig av:
• Tvätta händerna: 
 - efter kontakt med djur
 - innan du lagar eller äter mat
 - när du tagit i sedlar och mynt,  
   de kan vara riktiga bakterie- 
    härdar.
• Drick vatten på flaska.
• Se upp med sallad, frukt, kyckling, 
glass, såser och isbitar. De är vanliga 
smitthärdar utomlands. Om du ska 
äta frukt och grönsaker, skölj dem i 
flaskvatten för att vara på den säkra 
sidan.
• Drick mycket vätska om du skulle 
bli sjuk.
• Undvik bad eller picknick i närhe-
ten av djur.
• Ha alltid en flaska alco-gel i väskan 
när det inte finns möjlighet att tvätta 
händerna med tvål och vatten.

 solskador

Små barns hud och ögon är 
mycket känsligare än vux-
nas. Som regel gäller att 

små barn inte ska vistas alls i solen. 
Skydda dem med solhatt, solglasög-
on, parasoller och lätta kläder istället 
för att bara smörja med solskydds-
krämer. 

Friska tips

1

2

3

solglasögon
100 % UV-skydd och 95 % ljusreduktion
Flexibla skalmar utan klämrisk. 
linser i polykarbonat som 
är lättare och tåligare 
än glas. Från 0-4 år. 
Pris 259 kr

namnband
mjukt och återanvändbart plastarm-
band. skriv ditt telefonnummer med 
en vanlig kulspetspenna, texten blir 
vattenfast. 
Pris 29 kr

solskyddskläder
solskyddsfaktor 50+
luftigt, snabbtorkande 
och fläckavvisande tyg. 
Passar känslig  hud.
Pris från 475 kr

samtliga produkter kommer från resabutiken Travel Heroes och finns att köpa på www.travelheroes.se

smarTa resProdUkTer För barn



Över 500 000 svenskar besöker varje år 
Grekland. Euro-Center hanterar årligen 
ca 900 anmälningar i Grekland och ca 
800 på Cypern. Som populärt turistland 
finns oändligt många stränder och även 
vattenparker och minigolf för barnfamil-
jer. Både Grekland och Cypern har hög 
hygienisk standard och bra råvaror, så 
var inte rädd för att prova det lokala kö-
ket!

resmÅl som passar barnFamiljer
kreta är Greklands största och mest 
mångsidiga ö och erbjuder stränder, my-

siga byar och antik kultur. Ön har flera 
stora bergskedjor och det är enkelt att 
upptäcka ön på egen hand.
rhodos är ett populärt resmål för barnfa-
miljer, framför allt för sina fina stränder, 
klimat och sevärdheter. Ön kan även 
skryta med att vara hem åt ett av värl-
dens sju underverk, Kolossen av Rhodos.  
Cypern är Medelhavets tredje största ö 
och är en självständig republik, delvis 
grekisk och delvis turkisk.  Cypern erbju-
der skön natur, kulturhistoriska minnes-
märken och aktiviteter.

om du är FÖrsäkrad Hos europeiska 
oCH nÅgot Händer i grekland

euro-Center larnaca
scouros Court, Flat 25
12 gr. afxentiou avenue
larnaca

Öppet: måndag - Fredag 8.00-17.00

telefon: +357 24 65 9860
cyprus@euro-center.com

Källa: Euro-Center Turkiet/Spanien/Cypern samt Fritidsresor.

grekland

Europeiska är en av de största aktörerna på den svenska marknaden för privat- och tjänstereseförsäkring, och försäkrar årligen 3,5 miljoner resenärer. Vi har sett alla sidor av alla typer av 
resor, och kan erbjuda specialförsäkringar som ger trygghet före, under och efter resan. Över hela världen. Försäkra dig på www.europeiska.se

Turkiet har ett bra klimat från våren långt 
in på hösten. Tidig och sen sommar är ex-
tra bra för barnfamiljer eftersom det då 
är en behaglig temperatur. Under 2008 
besökte ca 400 000 svenska turister Turkiet 
och det ökar för varje år. Turkiet är även 
billigare än både Grekland och Spanien.

resmÅl som passar barnFamiljer
alanya är det största resmålet på den 
turkiska Medelhavskusten och erbjuder 
många familjeanläggningar. Staden har 
vattenparker och exotiska basarer att fyn-
da i och dessutom ett mysigt kvällsliv med 

en fin strandpromenad. 
side är en mångsidig badort av det lite 
mindre formatet, belägen mitt emellan 
Antalya och Alanya. Fokus är på av-
koppling men man kan också få en dos 
av kultur med antika ruiner alldeles inpå 
stranden.
pamukkale är mer ett utflyktsmål än res-
mål, och är Turkiets kanske mest beröm-
da sevärdhet. Med sina vita klippor och 
naturliga pooler finns det med på Unes-
cos världsarvslista. Där kan man bland 
annat simma runt bland resterna av an-
tika marmorkolonner.

om du är FÖrsäkrad Hos europeiska 
oCH nÅgot Händer i turkiet

euro-Center istanbul
Hizmetleri ltd. sti
abdi ipekci Cad. no. 61
reasürans 2 Han, 6th floor
istanbul

Öppettider: måndag – Fredag 9.00-17.00

tel +90-212 315 4000
e-post: istanbul@euro-center.com

Spanien är ett av de populäraste res-
målen för svenskar med ca 1 miljon be-
sökare per år. Omkring 65 000 svenskar 
bor permanent i landet. Under 2009 åkte 
ca 170 000 svenskar till Balearerna (Mal-
lorca, Ibiza och Menorca) och 300 000 till 
Kanarieöarna. Euro-Center Mallorca 
hanterade 2 900 svenska anmälningar 
under 2009. 

Mallorca är ön som har lång erfarenhet 
av turism samtidigt som de har klarat 
att behålla ett rikt utbud av aktiviteter 
utan att förlora den spanska prägeln. 
Det finns bland annat vattenparker och 

delfinshow och det är lätt att hyra bil och 
upptäcka ön på egen hand. Men undvik 
stöldrisken genom att inte lämna några 
värdesaker i bilen!

resmÅl som passar barnFamiljer
alcudia, mallorca är Mallorcas största 
resmål och en favorit för barnfamiljer. 
Med en 14 km lång strand och många 
hotell med aktiviteter anpassade för 
barnfamiljer finns något för alla. Alcudia 
har även ett stort utbud av restauranger. 
Cala d’or, mallorca är ett lugnare och 
lyxigare resmål. Det finns små bukter, en 
marina med fina restauranger och ett li-

tet turisttåg mellan områdena.
gran Canaria är ett av de populäraste 
resmålen för skandinaver, främst på vin-
tern, men även på sommaren då det inte 
är alltför varmt. Även här finns ett stort 
utbud av aktiviteter.

om du är FÖrsäkrad Hos europeiska 
oCH nÅgot Händer i spanien

euro-Center mallorca
avda, antonio maura, 22
palma de mallorca

Öppet: måndag - Fredag 9.00-16.30

telefon: +34 971 72 6003
e-post: mallorca@euro-center.com

Har du en försäkring hos europeiska 
får du alltid hjälp hos ett av våra euro-
Center, oavsett om du reser på egen 
hand eller med en researrangör.  

sedan 1971 är euro-Center europeiskas 
servicekontor och förlängda arm runt-
om i världen. numera finns 16 kontor, 
minst ett på varje kontinent. 

de hanterar totalt ca 160 000 fall per 
år. personalen på samtliga kontor talar 
det lokala språket samt minst ett skan-
dinaviskt språk.

turkiet

spanien

bilagan är en annons från europeiska

hjälp direkt på plats


