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Reseledarintervjun – Linda Wither
Namn: Linda Wither
Ålder: 55 år
Hur länge har du jobbat som reseledare/guide? Sedan 2017
Varför blev du reseledare? Jag saknade ett arbete där jag kunde få ge service
vilket jag älskar. Att få göra det på resande fot är ju en fantastisk bonus!
Vad är det roligaste med att vara reseledare? Att få ordna så att resan blir så
bra som möjligt och att resenärerna är nöjda.

Vilken är din mest minnesvärda resa med Ölvemarks Holiday? Varje resa
bjuder på något extra minnesvärt i positiv bemärkelse men det som är
annorlunda fastnar ju bäst. Ett exempel är en kvinna som gick vilse i Riva och
alla de andra resenärerna ville hjälpa till att hitta henne. Det var en fantastisk
känsla, speciellt när jag hittade henne!

Vilka tycker du är de viktigaste egenskaperna att ha i ditt yrke? Att kunna
tänka ett steg i förväg och fingertoppskänsla .
Vart reser du helst själv i Europa? Italien är en riktig favorit - från Toscanas
vackra landskap till Sorrentohalvöns glittrande kust, här finns något för alla!
Vilken europeisk maträtt kan du rekommendera? Spaghetti alle Vongole –
mmm!

Vad har du alltid med dig på resan? Skoskavsplåster.
Vilket är ditt bästa tips för den som ska resa? Att öppna sinnet!

Som en av Sveriges största researrangörer av guidade buss- och flygresor
erbjuder Scandorama ett mycket stort utbud av resor - vinresor, rundresor,
weekendresor, flodkryssningar, storstadsresor, långresor samt jul- och
nyårsresor. 2021 erbjuder vi över 130 olika resor till spännande destinationer
inom Europa. Vår Grupp, Konferens & Event-avdelning skräddarsyr dessutom
gruppresor till föreningar och företag – oavsett om det är inom Sverige,
Europa eller någon annan plats i världen.
Vi har arrangerat guidade resor i 41 år och konceptet är nu liksom då flexibla resepaket där du själv kan skräddarsy din resa genom våra olika
utflyktsalternativ.
Huvudkontoret finns på Öresundsterminalen i Malmö.
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