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3 FANTASTISKE 
storbyer i Europa 

af TeKsT louise TaarNHøJ foTo Julie svaNBerG GraTH, alBerT Buzzi, louise TaarNHøJ, Pr.

Drømmer du om en forlænget weekend med verdens bedste shoppingmuligheder,  
en solferie med strand og tapas i skøn forening, eller et kulturelt orgie af historie og  
gastronomi i verdensklasse? så læs her om de tre skønne metropoler London,  

Barcelona og rom. og få inspiration til din næste storbyferie. 
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Barcelona har alt! Pulserende byliv, smuk strand, gode restauranter, stille oaser, kultur, kunst og masser af fest  
og farver. Gå på opdagelse i de forskellige bydele og bliv klogere på catalanernes afslappede livsstil.

BarCeLona

her	SKAL	du	SPISe	OG	drIKKe:	
Barcelona byder på masser af forskellige kulinariske oplevelser, både for den 
lette og den tunge pengepung. Carpe Diem Lounge Club i Port Olimpic er 
klart et besøg værd. Den trendy restaurant serverer byens bedste sushi og 
den smukke strandpromenade. Efter middagen forvandler restauranten sig til 
en eksklusiv klub med japanskinspirerede VIP-rum til dem, der vil feste i fred. 
adresse: Paseo marítime de la Barceloneta, 32 08003 Barcelona, 
www.cdlcbarcelona.com

DeT	SKAL	du	Se:
Der er rigtig meget at se i Barcelona, men et must er Park Güell. Den popu-
lære park, som er tegnet af arkitekten Antoni Gaudi, har masser af rekreative 
områder og et meget smukt udkigspunkt, hvorfra man kan se hele byen. På 
bjerget Mont Juic ligger det olympiske stadion, som i 1992 blev afholdt i byen. 
Stadionet er betagende stort, og man fornemmer, hvilket stem-ning der måtte 
have været i 1992. Sidst men ikke mindst skal man opleve La Sagrada Fa-
milia, en kirke, der har været under opbygning siden 1883 og er stadig i gang. 
Den detaljerigdom, som kirken besidder, finder man ikke mange andre steder. 
Man regner med, at kirken står klar tidligst i år 2020. 

eN	GOd	BAr:	
Skal du slutte middagen af med en drink, er L’Antiquari er godt valg. Baren 
ligger lidt gemt på en lille plads bag ved en kirke. Men når du først har 
fundet den, er du ligeglad med den tid, du brugte på at lede. Baren er lille 
og autentisk, og bartenderne laver de bedste mojitos i byen. Derudover 
kan du opleve, at de lokale stam-gæster sætter sig ved klaveret og giver et 
lille nummer. Der er altid en festlig og lokal stemning hos L’Antiquari. 
adresse: Pca. rei 13, Barri gotic

her	SKAL	du	ShOPPe: 
zara og Mango ligger alle vegne i Barcelona, og man sparer omkring 30 % 
ved at shoppe her i forhold til de danske priser. Er du ude efter unik vin-
tage, skal du tage en tur ned af gaderne Calle Reira Baixa og Calle Tallersi 
i El Raval, hvor der ligger mange små butikker. I El Born finder man mange 
spanske designere, fx Como Agua de Mayo, en lille butik med lækkert tøj 
til kvinder. Er man til indretning, er Vincon på Passeig de Gracia 96 et 
must. Her er både klassiske møbler og mere outrerede indretningsgen-
stande. Og der er noget for enhver pengepung. www.vincon.com

her	FINder	du	de	rIGe	OG	de	KeNdTe:
Er du ude på at spotte en kendis, skal du opholde dig på hotellerne i Port 
Olimpic, fx Hotel Arts Barcelona. Derudover er det en god idé at besøge et 
casino, fx Gran Casino Barcelona, som også ofte er garant for et par verdens-
stjerner. 
adresse: Hotel arts Barcelona, calle de la marina, 
16 08005 Barcelona, www.hotelartsbarcelona.com
adresse: gran casino Barcelona, marina, 19-21 Port olímpíc 
www.casino-barcelona.com    

LIDT EKSTRA:
Taller de Tapas er en populær tapaskæde med restauranter flere steder i 
Barcelona. En af de mest charmerende ligger i El Born kvarteret. Her kan 
du sidde uden for i romantiske omgivelser, mens du nyder de mange  
forskellige lækre småretter. Det er her, du skal kaste dig ud i at prøve  
specialiteter som røget spansk skinke, grillede tigerrejer fra Palamós eller 
sauterede blåmuslinger. 
adresse: l’argenteria 51 (Born)
www.tallerdetapas.com
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London er stadig blandt danskernes foretrukne storby. Den hektiske hovedstad byder nemlig på masser af liv, 
gastronomi og shopping – og så er det her, du kan opleve de nyeste modetendenser før alle andre steder. 

LonDon

her	SKAL	du	SPISe	OG	drIKKe:	
1 Lombard Street ligger i Londons bankkvarter. Den flotte fredede bygning, 
hvori restauranten ligger er en gammel bank, og man mærker straks en 
højtidelig stemning, når man træder ind. Her finder du et lækkert brasserie 
og en smuk bar, hvor du kan nyde drinks, mens du venter på en storslået 
middag i restauranten. Èn af ejerne er dansker, og Frederik og Mary har 
selvfølgelig allerede været forbi adskillige gange.  
adresse: 1 lombard street, london, www.1lombardstreet.com

DeT	SKAL	du	Se:
London byder på masser af kunst, kultur og ikke mindst arkitektur. Tag 
forbi London City Hall, Londons rådhus, som ligger ved Themsen. Den 
smukke og karakteristiske bygning er tegnet af Norman Foster, er energi-
venlig og efterhånden et af Londons kendetegn. Tag også et smut i Lon-
don Eye, det 135 meter høje pariserhjul midt i London. En tur tager ca. 30 
minutter, og du får et smukt vue udover hele London.

her	SKAL	du	BO:	
The Hoxton er et must, hvis du kan lide lækre omgivelser til en god pris.
Hotellet ligger i det hippe Østlondon. Stilen er moderne med murstens-
vægge. Der er tænkt over detaljerne, om det så er den rustikke bar, den 
rolige reception eller de minimalistiske værelser. Inkl. en lille morgenmadspose 
med alt det basale til at starte en god dag. På husets regning, selvfølgelig. 
Priser fra 1.700 kr. pr. nat. adresse: 81 great eastern street, 
london ec2a 3Hu, www.hoxtonhotels.com

her	SKAL	du	ShOPPe: 
B store London er en af de mest trendy butikker i London. Der er noget for 
både mænd og kvinder, og stilen er minimalistisk og ren. Butikkens ejere 
går meget op i at skabe en helhedsoplevelse, når man shopper, og derfor 
er der også tænkt over indretningen. Butikken fører mange mærker, både 
kendte og upcoming designer og har desuden deres eget brand, b Clothing. 
adresse: 24a savile row, london W1s 3Pr, www.bstorelondon.com

her	SKAL	du	BO:
Limegrove Hotel er et lille bed & breakfast med meget små værelser til en 
meget billig penge. Til gengæld er værelserne fine, personalet meget ser-
viceminded og beliggenheden helt i top. Du finder hotellet tæt på Victoria 
Street Station på en stille sidevej. Du kan få morgenmad på værelset for ingen 
penge, så du ikke behøver at starte dagen på propfyldte og dyre caféer. 
Priser fra 270 kr. pr. nat.
adresse: 101 Warwick Way, london sW1v 1Ql, www.limegrovehotel.co.uk

her	FINder	du	de	rIGe	OG	KeNdTe:
I 60erne var Chelsea indbegrebet af rock’n’roll livsstil og swinging London. 
Det er det ikke helt længere, men det er dog stadig et område, hvor mange 
kendisser vælger at hænge ud over en frokost eller en drink på de mange 
små barer. Derudover er The Ivy et meget populært kendisspot. Til 
gengæld kan du være så heldig at mænge dig med prominente gæster som 
Elton John, Tom Cruise og George Michael, når du først er kommet ind. 
adresse: 1-5 West street, london Wc2H 9nQ
www.the-ivy.co.uk
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Åbenrå 20 · 1124 København Telefon: 35 35 22 02 / 35 35 22 69 
www.europatours.dk / info@europatours.dk

Vi tilbyder også ophold på 2*, 4* og 5* hoteller. Husk: Vi udsteder gavekort fra kun kr. 500,-

BARCELONA 
FRA 2590,-
Cataloniens hovedstad 
er en sand guldgrubbe 
for kunst- fodbold- 
kultur og madelskere.
Pris pr. pers. ved 2 pers. 
i dobbeltværelse på 3*** 
hotel, inkl. fly, morgenmad 
og 2 overnatninger. 

PARIS  
FRA 2190,-
Stemningen i Paris er 
noget helt for sig selv. 
Tag på en storbyferie til 
byernes by.
Pris pr. pers. ved 2 pers. 
i dobbeltværelse på 3*** 
hotel, inkl. fly, morgenmad 
og 2 overnatninger. 

LONDON 
FRA 1690,-
Mulighederne for oplev-
elser på en storbyferie 
i London er uendelige 
- både i og uden for byen.
Pris pr. pers. ved 2 pers. 
i dobbeltværelse på 3*** 
hotel, inkl. fly, morgenmad 
og 2 overnatninger. 

ROM 
FRA 2090,-
Rom tilbyder en fæno-
menal koncentration af 
historie, monumenter og 
gastronomiske fristelser. 
Pris pr. pers. ved 2 pers. 
i dobbeltværelse på 3*** 
hotel, inkl. fly, morgenmad 
og 2 overnatninger.

STORBYREJSER FOR HELE FAMILIEN

LonDon

her	SKAL	du	ShOPPe: 
Er du til det lidt billigere og mindre eksperimenterende tøj, skal du slå et 
smut forbi Kingly Court, som ligger i Soho. Kingly Court er en gårdhave 
med butikker i tre planer. Den er overdækket, så du kan gå tørfodet i det 
ofte våde engelske vejr. Vælger du at shoppe her, er der heller ikke langt til 
menneskemylderet på Oxford Street eller trendy restauranter i Soho. 
adresse: off carnaby street, london W1B 5Pj
www.carnaby.co.uk

her	SKAL	du	SPISe	OG	drIKKe	BILLIGT:	
Leder du efter et billigere måltid, skal du slå et smut forbi Food For 
Thought, en vegetarisk restaurant i Covent Garden. Restauranten er lille, 
maden er billig, og til prisen er det et virkelig et anbefalelsesværdigt måltid. 
Gå herind, hvis du har brug for en lille pause i din shopping.
adresse: 31neal street, london Wc2H 9Pr, 
foodforthought-london.co.uk
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rom kan hele tre ting i verdensklasse: du finder her den bedste mad, de smukkeste og  
ældste bygninger, og så er det også her, der er flest mennesker. 

roM

her	SKAL	du	SPISe	OG	drIKKe:	
La Pergola er Roms bedste restaurant, nogen vil sågar mene, at det er 
Italiens bedste restaurant. Den har som den eneste restaurant i Rom hele 
tre michelinstjerner og samtidig den smukkeste udsigt. Derudover har den 
en meget berømt vinkælder med hele 59.000 vine. 
adresse: via alberto cadlolo, 101 00136 rom
www.romecavalieri.com/laper

DeT	SKAL	du	Se:
Rom har en fantastisk historie, og derfor kan det sagtens anbefales at 
bruge tid på at se de klassiske turistattraktioner såsom det gamle amfiteatret 
Colosseum, som i Romerriget blev brugt til gladiatorkampe. Peterskirken 
er en af de mest berømte kirker i verden, og det er ikke kun fordi, den er 
en af de største, den er også en af de smukkeste. Gør dig selv den tjeneste 
at gå op i kuplen og få dermed byens smukkeste udsigt. Endelig skal du 
opleve Pantheon kirken, den runde kirke med et stort hul i kuplen, som er 
på 9 diameter. Pantheon er meget berømt for sin karakteristiske arkitektur 
og har inspireret mange arkitekter i hele verden. På pladsen foran kirken er 
der i øvrigt rig mulighed for at finde et godt glas vin på et af de mange  
vinoteker.

Når du har set alle turistattraktionerne, skal du bevæge dig ud til området 
Trastevere. Her er der endnu ikke så mange turister, og det gør, at stemningen 
er langt mere lokal end inde i centrum. Du kan finde et hav af autentiske, 
små restauranter og vinoteker, og om aftenen er der en livlig bystemning. 

her	SKAL	du	BO:	
Ambasciatori Palace Hotel ligger 2 km fra hovedbanegården i Rom, blandt 
lækre butikker og restauranter. Hotellet er kendt for at huse alverdens am-
bassadører, når de besøger storbyen. Værelserne er store og lyse, og det 
er tydeligt at se, at hotellet blev bygget omkring år 1900, da indretningen 
er meget elegant og stemningen respektfuld og højtidelig.
Priser fra 1.200 kr. pr. nat.
adresse: via vittorio veneto, 62 00187 rom

her	FINder	du	de	rIGe	OG	KeNdTe:
Vil du mænge dig med jetsettet, så skal du sippe cocktails på Hotel de 
Russie. Det er dyrt og smukt, men til gengæld er der næsten garanti for at 
løbe ind i en af de helt store stjerner. 
adresse: via del Bambuino, 9 00187 rom
www.hotelderussie.it

her	SKAL	du	ShOPPe: 
Hovedgaden Via del Corso samt de omkringliggende gader er et sandt 
shoppingmekka. Her finder du alle de store modebutikker som Gucci, Ver-
sace og Prada. Og drejer du om hjørnet finder du alle de store high street 
butikker som Sephora, Nike og Levis. Brug et par timer her til at få stillet 
din shoppingtrang. 


