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Christinas galna plan –fylla ett
helt hundflyg

Christina fyller ett flyg med hundar.Foto: Eva Juhlin Dannfelt / TT
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Sedan flera år jobbar Christina Kastin för att göra det lättare att turista med
hund på Mallorca. Och nu tar hon ett steg till – och hyr ett helt plan för hundar,
skriver Borås Tidning.
– Jag har varit hundälskare sen jag var liten. När andra småtjejer passade
barn passade jag hundar, säger hon till Aftonbladet.
Det var i slutet av 1980-talet som Christina Kastin flyttade till Spanien från Göteborg.
Sedan 1993 är hon bofast på Mallorca, och 2007 startade hon företaget Harmony
Travels för att arrangera resor till ön.

Snabbt började hon rikta in sig mot målgruppen hundägare, genom Guide4Dogs.
Kanske inte så konstigt, eftersom Christina själv har varit frälst av de fyrfota vännerna
hela livet.
– Jag har varit hundälskare sen jag var liten. När andra småtjejer passade barn, då
passade jag hundar, säger Christina.
Hon har jobbat med att driva vintersäsongsturism till ön. Mellan oktober och april är
det ganska dött på ön, vilket Christina tycker känns onödigt. Det är nämligen hennes
favorittid på året.
– Det är så vackert, då kan man hajka och vara ute och gå mycket i det härliga
vintervädret, säger hon.

Fyller ett flyg
Under en längre period har hon lobbat för förbättrade villkor för hundturism i
kommunerna på ön. Bland annat har Christina sett till att hundar får åka med olika
busslinjer och taxiföretag på Mallorca, och nu vill hon ta ett steg till för hundturismen.
Den 12 mars lyfter ett flygplan från Stockholm till Mallorca, som har plats för 30
hundar i nuläget. Christina hoppas dessutom på att klämma in några till.
– Jag vet inte hur många som sagt till mig att det var omöjligt. Vad jag vet har det
här aldrig gjorts i världen förut, säger hon.

”Ha polaren med sig”
I början av januari kommer hon till My Dog-mässan i Göteborg för att marknadsföra
sitt flyg. Nu är Christina beroende av att underlaget av hundturister är så stort som
hon trott.
Om allt går som planerat ska hon även ordna tre unika resor från Frankrike,
Tyskland och Storbritannien under 2017.
– Det bor jättemånga människor ensamma med hund. Det här är enda sättet de
kan resa, att de får ha sin polare bredvid sig på planet, säger hon.
Christina berättar att folk hört av sig redan nu med glada tillrop. Men hon betonar
att hundägarna också måste hänga på resan för att det ekonomiska ska gå ihop.
– Nu är det deras chans att inte klaga hemma på att de inte kan resa utan hänga
på. Då kommer flygbolagen se att vi är en viktig grupp, säger hon.
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