Verdens vildeste hoteller
Et hotel er ikke længere blot et hotel. I dag skal et hotel nemlig opfylde mange flere behov
og ønsker end blot en varm seng og et tag over hovedet. Se de ti vildeste hoteller i verden
lige nu – og drøm dig væk i en af deres skønne suiter.
Tekst Louise Taarnhøj
Foto Ben Nilsson, Leif Milling og Pr

1.

Verdens dyreste hotel: Hotel Burj Al Arab, Dubai

Land: De Forenede Arabiske Emirater
By: Dubai (bystat)
Hjemmeside: www.jumeirah.com

Burj Al Arab i Dubai er mange gange blevet kåret som verdens smukkeste hotel. Her er en
overnatning en oplevelse for livet. Hotellet er formet som et stort sejl og er bygget på en kunstig
ø 25 minutters kørsel fra Dubais centrum. Der er 202 suiter på hotellet, hvor den mindste er på
180 m2 – og alle er i to etager! Ud over at være indehaver af en meget overvældende udsigt på
øverste etage, har hotellet også en meget speciel restaurant, der er indrettet som et akvarium.
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Pris for fire overnatninger:
Hvis du vil overnatte her nytårsaften,
skal du af med ca. 52.000 kr.
Ellers koster en nat “kun” 15.000 kr.
på det overdådige hotel.
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2.

Verdens bedste hotel:
Galaxy Hotel
Iraklio, Kreta

Online-rejsebureauet Expedia har lavet en stor undersøgelse
blandt mere end 1 million hotelgæster i 2010, hvor Galaxy Hotel
Iraklio vandt prisen som den bedste oplevelse til prisen. Hotellet er
5-stjernet, har to gourmet-restauranter, gratis wellness-center og
en stor ferskvandspool. Det luksuriøse hotel har 127 værelser med
udsigt over poolen. Beliggenheden fejler heller ikke noget, da det
ligger i den elegante bydel Heraklion, kun 15 minutters gang fra
byens centrum.

3.

Land: Grækenland
By: Heraklion, Kreta
Hjemmeside: http://www.galaxy-hotel.com
Pris pr. nat: fra 650 kr. for et dobbeltværelse

Verdens højeste hotel:
Ritz-Carlton,
Hong Kong, Kina
Vil du rigtigt højt op, så skal du
booke et værelse på Ritz-Carlton
i Hong Kong. Hotellet er med
dets 490 meter og 118 etager
det højeste i verden og har 312
værelser og hotelsuiter til leje.
Der ligger hele seks gourmetrestauranter og barer på hotellet,
og alle er indrettet af lokale
stjerne-designere. På 116. etage
ligger hotellets spa- og wellnesscenter med en flot panoramaudsigt ud over Hong Kong. På
toppen af herligheden finder man
den smukke restaurant Ozone,
som serverer asiatisk tapas på
tagterrassen sammen med det,
der må regnes for en af verdens
smukkeste og mest betagende
udsigter. Overnatter man her,
behøver man vist ikke at se
nærmere på Hong Kong. Hotellet
i sig selv er rejsen værd.

4.

Verdens ældste hotel:
Hoshi Ryokan, Japan

Verdens ældste hotel ligger i Japan og har fungeret i 1300 år! 46 generationer har efterhånden kørt hotellet, som ligger i området Ishikawa. På
hotellet har man valgt at inddele værelserne i årstider, da man efter
japansk tradition forbinder livet med en rejse gennem disse. Derfor finder
man fire bygninger, hvor én repræsenterer det tidlige forår, én foråret, den
tredje sommeren og den sidste efterår. Man mener, at denne inddeling vil
bringe glæde til de gæster, der bor på og besøger hotellet.

Land: Japan
By/Område: Ishikawa
Hjemmeside: http://www.ho-shi.co.jp/jiten/Houshi_E/home.htm
Pris pr. nat: fra ca. 4.000 kr.

Land: Kina
By: Hong Kong
Hjemmeside: www.ritzcarlton.com/hongkong
Pris pr. nat: fra 2.600 kr. for et dobbeltværelse
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5.

Tema:
10 hoteller

Verdens mest
romantiske hotel:
Turtle Island, Fiji

Skal du på bryllupsrejse, så er dette stedet! Hotellet er flere gange
blevet kåret som det mest romantiske hotel i verden, og det er med
god grund. Turtle Island er en privat, eksotisk ø med 14 smukke
bounty-strande, hvor der er masser af muligheder for at gå ture
hånd i hånd eller spise middag i solnedgangen. Øens ejer er amerikaner
og købte øen for omkring 50 år siden. Det har siden været hans
mission at gøre øen til et lille åndehul og et rekreativt sted for alle,
der har brug for at forkæle sig selv og sin partner.

Land: Fiji
Hjemmeside: www.turtlefiji.com
Pris: en uge med alt betalt koster knap 50.000 kr. pr. person.

6.

Verdens mest filmede
hotel: The Ritz, Paris

Dette elegante hotel fra 1898 har medvirket i flere meget berømte
film, så det burde vel være på sin plads, hvis det fik sin egen stjerne
på Hollywood Boulevard. Scener i F. Scott Fitzgerald’s “Natten er
blid” og Ernest Hemingways’ “Og Solen går sin gang” udspiller sig
her. Audrey Hepburn har haft hele to filmromancer på dette hotel,
og desuden boede Coco Chanel her i en længere periode. Hun har
sågar fået opkaldt en suite efter sig på det elegante hotel.

Land: Frankrig
By: Paris
Hjemmeside: www.ritzparis.com
Pris: fra ca. 5.700 kr. for et dobbeltværelse

7.

Nordens største
designhotel:
Bella Sky Comwell,
København

I 2011 åbnede Bella Sky Comwell i København og dermed blev
vores hovedstad en rekord rigere. Bella Sky er nordens største
designhotel, 23 etager højt og indeholder 812 smukke designværelser. Èn af de øverste etager er forbeholdt kvinder, og Sky Bar
på toppen er allerede et yndet festmidtpunkt for unge københavnere.
Hotellet er internationalt anerkendt for dets to tårne, der smyger
sig om hinanden, tegnet af arkitektfirmaet 3XN.

Land: Danmark
By: København
Hjemmeside: www.bellaskycomwell.com
Pris pr. nat: fra ca. 950 kr.
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8.

Tema:
10 hoteller

Verdens koldeste
hotel: Icehotel,
Jukkasjarvi,
Kiruna, Sverige

Er du ikke bange for kulde, så skal du tjekke ind på Ice Hotel i
Sverige, verdens koldeste hotel. Her er alle værelserne kølet ned til
mellem -5 og -8 grader. Du får dog hjælp fra hotellet til at holde
varmen i form af lækre rensdyrskind og soveposer. Hotellet er
bygget udelukkende af is og sne, og det bliver opbygget fra bunden
hvert år. Det ligger ved floden Torne, og det er fra denne flod, at
hotellet bliver bygget op af isflager og sne. Tager man 200 km nord
for Ice Hotel, har man enestående mulighed for at opleve nordlyset
og smukke fjelde på grænsen til Norge.

Land: Sverige
By: Jukkasjarvi
Hjemmeside: www.icehotel.com
Pris pr. nat: fra 3.300 kr.

9.

10.

Verdens mest
usædvanlige hotel:
Dasparkhotel, Østrig

Verdens fedeste
designhotel:
Klaus K, Finland

I Finland har en finsk kvinde og en amerikansk mand skabt et gennemført
lækkert designhotel. Ægteparret har indrettet værelserne i nordisk stil,
inspireret af det finske national epos, Kalevala. Hotellet ligger i centrum af
Helsinki og huser en af byens mest populære og trendy natklubber.
Derudover har hotellet et topmoderne fitness center, spa faciliteter og
helt i tråd med tidens ånd: en økologisk restaurant.
Land: Finland
By: Helsinki
Hjemmeside: www.klauskhotel.com
Pris pr. nat: fra ca. 1.300 kr.

På dette hotel bor du i store kloakrør, forvandlet til små hotelværelser.
Andreas Strauss, en østrigsk kunstner, er manden bag projektet,
og det er hans vision at skabe et urbant, gæstfrit og midlertidigt
hjem for de rejsende, der kommer til byen. Der er ikke andre møbler
på værelserne end en dobbeltseng og en lampe – toilet, bad og
café finder man i de ydre omgivelser. Værelserne er selvsagt runde
og aflukkes med en dør, der låses med din egen personlige kode.
Det første af denne slags hoteller åbnede i 2006, og i 2011 åbnede
Andreas Strauss så det andet kloakrørshotel nær Essen.
Land: Østrig
By: Ottensheim nær Donau
Hjemmeside: www.dasparkhotel.net
Pris pr. nat: Du bestemmer selv prisen. Man betaler simpelthen
det beløb, man har råd til – og som man synes, opholdet er værd.
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Singapore
Med Allan Hoffery

Singapore
- byen hvor fortid og fremtid mødes

Bystaten Singapore er den perfekte blanding af Østen og Vesten med masser af spændende kultur, shopping, restauranter
og smuk natur. Go Travel Magazine har fået en række insidertips til skønne Singapore, som vi gerne vil dele med dig.
TEKST LOUISE TAARNHØJ

Singapore er en bystat i rivende udvikling,
og al dens luksus, rigdom, små godt gemte
perler og lokale specialiteter burde lokke
enhver eventyrlysten rejsende frem fra sit
skjul. Allan Hoffery fra Singapore Airlines er
én af dem, og han har rejst rundt i Singapore i de sidste 22 år, både som turist og
med sit arbejde. Her deler han en række
hemmelige rejsetips til sin yndlingsby med
dig, der vil opleve Singapore på en anden
måde end den typiske turist.

Hvad gør efter din mening
Singapore til en helt særlig
oplevelse?
- Singapore er Østens mest overraskende
tropeø med alt, hvad dit hjerte kan begære
af mad, shopping, kultur, smuk arkitektur
og natur. Singapores charme ligger i kombinationen af det gamle og det nye samt i
byens fantastisk altoverskyggende evne til
at begejstre alle, der kommer på besøg.

Hvor vil du anbefale, at
man går ud for at spise?
- Singapore har et imponerende udbud af
gode restauranter. Du kan opleve alt lige fra
lokale gadekøkkener til Michelin-restauranter. Et godt sted at besøge er et hawker center, hvor der er samlet forskellige køkkener,
som hver især er specialiseret inden for et
bestemt område. Man bestiller de retter,
man har lyst til at smage og betaler bagefter
for det hele. Et godt sted at prøve dette er
Lau Pa Sat, som ligger i det område, hvor
man i gamle dage havde kødmarked.
Chinatown er også et godt sted at besøge,
hvis man vil opleve Singapore fra sin mest
spændende og charmerende side. Hver aften
bliver en gade lukket, og alle restaurant90 | Go Travel Magazine

erne rykker ud af deres lokaler. Maden er
rigtig god, og stemningen og atmosfæren
er helt speciel.

Hvor og hvad skal man
shoppe i Singapore?
- Der er rigtig mange muligheder for at gøre
et godt køb i Singapore. Især elektronik er
billigt, og derudover kan du også komme
hjem med lækre sko og tasker, som ikke
kun er billigere, men også den nyeste
mode. Vær dog opmærksom på, at der
skal pruttes om prisen, så det er en god ide
at være klar over, hvilken model du gerne vil
have samt hvad prisen er i Danmark.
Du kan i mange tilfælde også få refunderet
momsen i lufthavnen, når du skal hjem. Sim
Lim Square er et godt sted at gå hen, hvis
du er elektroniknørd. Det seks etager store
shoppingcenter har alt, hvad du ikke vidste,
du lige stod og manglede inden for elektronik, computer, fotoudstyr etc.
På Orchard Road og Scotts Road finder du
alle de store, internationale shopping centre, som bugner af lækkert tøj. Her kan du
også spare masser af penge, især på dyre
sko og tasker. Man skal heller ikke glemme
alle de ting, der bliver produceret ude i
Asien, de er selvsagt billigere der.

Hvor går man i byen?
- Der er rigtig mange muligheder for at opleve en god fest, når man er i Singapore. I
Chijmes kan man finde en lang række gode
og spændende restauranter, og der er også
rig mulighed for få sig en flot og farverig
cocktail. Derudover kan man besøge Saint
James Power Station, som er en stor samling diskoteker, hvor der er fest i fire etag-

er, masser af forskellige DJs og alverdens
kulørte drinks på kortet.
Endelig kan man tage over til øen Sentosa,
se den smukke solnedgang og nyde lækre
drinks til god loungemusik.

Hvor skal man tage hen,
hvis man vil undgå de
typiske turiststeder?
- I nærheden af Shangi Village er der ikke
mange turister. Til gengæld er der masser
af leben og meget lækker mad om aftenen.
Jeg vil anbefale, at man lejer en cykel og
cykler en tur langs stranden. Der er også
mulighed for her at finde et skib, som sejler
ud til en af de mindre turistede øer mellem
Singapore og Malaysia.

Hvis man kun har tre dage
i Singapore, hvad vil du så
anbefale, at man oplever?
- Hvis man kun har tre dage, vil jeg anbefale,
at man oplever konceptet night safari i zoologisk have. Det åbner, når mørket falder
på, og så besøger man dyrene, når de er
allermest livlige. Det er et klart must. Så skal
du sejle en tur på Singapore River. Her kan
du opleve Singapores fortid, nutid og fremtid på én tur. Det er smukt og spændende.
Til sidst skal du tage på Marina Bay Sands
og få en drink. Det er en fantastisk og ekstraordinær oplevelse, hvor man går oppe
på en terrasse, som forbinder tre bygninger,
hvor du udover at finde gode restauranter
også kan shoppe, gå på museum, kasino
og i teater. Hvis du har tid til mere, skal du
besøge Little India og Botanisk Have, hvor
du bl.a. kan nyde en orkidehave med over
250 forskellige slags orkideer samt et lille
stykke regnskov.
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Facts om Singapore
Indbyggere: ..........................................................................................4,5 mio.
Sprog: . ..............................................................Mandarin, engelsk og malajisk.
Religion: ...........................................................................Buddhisme og islam.
Flyvetid: ................................................................................................12 timer
Valuta: . ............................................................................ Singaporeansk dollar.
Klima: ..................................................Tropisk monsunklima – nordøst monsun
(december-marts), sydvest monsun (juni-september).
Visum: . ..........Ved en rejse af nogle dages eller op til 4 ugers varighed kan man
overveje beskyttelse mod sygdomme såsom difteri, stivkrampe og hepatitis
A (smitsom leverbetændelse). Vær ligeledes opmærksom på at tage særlige
forbehold mod den gule feber, der forekommer i Singapore.
(kilde: Den danske ambassade i Singapore).

Gadgets
Af Louise Taarnhøj

Uundværlige
rejse-gadgets
Vil du beskytte dit kamera mod vand og sand, sikre din bærbare computer eller have perfekte rejsebilleder med hjem
fra ferien? GO Travel Magazine har fundet otte uundværlige rejse-gadgets, der kan redde enhver ferie.
AF LOUISE TAARNHØJ / FOTO PR

Strandsikker mobiltelefon
De fleste af os bliver lidt ængstelige, når vi på stranden prøver at holde sand
og vand fra vores kameraer, telefoner og andet elektronisk udstyr, som vi
fortryder, at vi tog med. Men nu er der råd for det problem, du kan nemlig
pakke din iPhone ind i et plastik-etui, så du kan tage billeder af børnene eller
kæresten uden at være bange for at få tilsandet dit udstyr. Etuiet er vandtæt
og gennemsigtigt, så du kan også tage billeder under vandet.

Aryca Waterproof til iPhone 4/4S, 299 kr. på www.iphonegadget.dk

Rejseguide på
din mobil
Hvis du er den slags person, der
har lidt svært ved at huske alle
detaljer og altid er lidt ængstelig
ved, om du når dit fly, om du har
telefonnummeret til hotellet, om
din bagage kommer frem, og om
du kan huske, hvor restauranten
lå, så hent Tripit app’en (gratis).
Den holder styr på alle dine rejseinformationer for dig. Fortæller
dig om dit fly er forsinket og hvor
mange penge, du bruger på din
rejse. Du videresender blot dine
mails med diverse reservationer,
og så holder app’en øje for dig.

Snyd feriemaven
Vi har alle prøvet at ligge på et hotelværelse med rigtig
ondt i maven og fortryde, at man vovede sig ud i at
drikke det lokale vand fra hanen. Den slags maveproblemer behøver du ikke længere at frygte. Med en
Steripen Traveler kan du selv sterilisere vandet, så det
bliver fri for bakterier og vira. Steripen Traveler kan
sterilisere 2 liter vand på 48 sekunder og bruger 2 styks
engangs eller genopladelige CR 123 batterier.

Steripen Traveler, 850 kr. på www.armywear.dk.

Tripit kan hentes gratis via
iTunes.apple.com
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Lækker lyd til alle
Vil du dele din musik med andre på din ferie, er AirCurve Play fra Griffin
et udmærket valg. Du sætter blot din iPhone eller iPod ned i firkanten, og
musikken spiller med det samme. Den lille firkant giver en overraskende god
lyd, selvom man selvfølgelig ikke skal forvente storartet lyd, som den, man
kender fra store, dyre højttalere. AirCurve Play kan også med fordel bruges
som vækkeur om morgen eller til at lytte til podcasts på. Og samtidig med at
du lytter til musik på AirCurve Play, oplader den din iPhone.

AirCurve Play til iPhone 4/4S: 169 kr. på www.mytrendyphone.dk

Styr på rejsesagerne
Når man har allermest travlt og skal
nå en bus eller et tog, kan man ofte
hverken finde sine nøgler, sin mobiltelefon eller sin pung. Det er Murphys
Lov. Men med denne lille taske kan du
gemme alle dine vigtigste ting, så hele
familien hurtigt kan komme af sted fra
hotellet og ud i den pulserende storby.
Du hænger blot tasken på døren med
alle dine ting og tager den med dig,
når det er tid til at gå. Smart.

Door Organizer, 129 kr.
på www.gadgets.dk

Få perfekte feriebilleder
Billeder er vigtige på en ferie, og derfor er dette produkt
genialt. Når du har fundet den baggrund, du gerne vil
have på billedet, slynger du blot gorillapodens arme
omkring en genstand, indstiller kameraet på selvudløsning og stiller dig hen til din rejsepartner. Og vupti
– så har du det perfekte billede uden at skulle spørge
forbipasserende, om de har tid til at lege fotograf for jer.
Gorillapoden fås i tre varianter, som hver især er
tilpasset forskellige typer kameraer.

Gorillapod, 325 kr. på www.coolstuff.dk.
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Lås
laptoppen
fast
Har du taget din computer
med på rejsen, kan det
være en god idé at sikre sig
imod tyveri. I de fleste storbyer
lurer de langfingrede tyveknægte på hvert gadehjørne og hver café,
så hvis du vil være sikker på, at computeren er på sin plads,
når du returnerer fra et kort toiletbesøg, skal du investere i en
Kensington computerlås. Du låser blot computeren til en fast
genstand i nærheden via en stålwire, som nærmest er umulig
at skære over. Kensington Laptop Lås, 49 kr.

på www.mytrendyphone.dk.
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