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13 fantastiske
Hoteller

Uanset, om du er til storslået luksus, humoristisk kitsch eller sød romantik, så har Europa 
helt sikkert det perfekte hotel til dig. Her kan du lade dig inspirere til, hvor du skal tjekke ind 

næste gang, ferien går til en europæisk destination.

fantastiske hoteller i Europa
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Hoteller i Europa

Hotel Tivoli Victoria i portugal – se hotel nr. 9
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Hoteller

1. Fransk elegance: 
InterContinental 
Carlton Cannes

luksus For hele Familien: 
Sandos San Blas Hotel Reserva 
Ambiental & Golf

En klassisk, romantisk sommerferie kan 
med fordel tilbringes i Cannes. Her er stil, 
historie, sol og strand – og alt sammen i en 
klasse over alle andre. På Carlton Cannes 
bor du på et hotel, der er over 100 år gam-
melt. Det ligger på den berømte Boulevard 
de la Croisette lige ved siden af Palais des 
festival et des congres de Cannes og en 
masse lækre shoppinggader. Hotellet har 
den bedste udsigt i hele Cannes, nemlig 
udsigten til den smukke sandstrand og den 
franske riviera. Det er holdt i klassisk, fransk 
elegance, huser to gourmetrestauranter, to 
barer og har adgang til egen strand. 

 
 

LaNd: Frankrig
by: Cannes
HJEMMESidE: 
http://www.ichotelsgroup.com/
intercontinental/en/gb/locations/
cannes-carlton
PriS Pr. NaT: i dobbeltværelse
fra 4.400 kr.

LaNd: Spanien
ø: tenerife, De kanariske øer
HJEMMESidE: http://www.sandos.com/en/
sandos-san-blas-reserva-ambiental-resort-
tenerife.html
PriS Pr. NaT: i dobbeltværelse fra 2.600 kr. 

2.
På den smukke kanariske ø tenerife ligger Sandos 
San Blas Hotel reserva Ambiental & Golf, som er et 
ferieområde med alt, hvad hjertet kan begære inden 
for afslapning, wellness og familieferie. Det store om-
råde indeholder både luksushotel, tennisbaner, golfba-
ner, restauranter med udsigt til vandet, strand, 8 
swimmingpools og et wellnesscenter. Dette er det 
perfekte sted, hvis du på din ferie ønsker at have 
fokus på sundhed, sport, wellness og afslapning, alt 
sammen i de smukkeste omgivelser. 

http://www.ichotelsgroup.com/
http://www.sandos.com/en/
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At træde ind på Hotel rival i Stockholm er som at gå 
direkte ind i en cool 70’er film med stærke farver på 
møblerne, velour på væggene, glassøjler, art deco bar 
fra 1937 og tilbagelænet atmosfære. Det er ikke for 
ingenting, at ejeren er selveste Benny Anderson fra 
Sveriges største eksportsucces, ABBA. Indretningen 
er helt anderledes, end man forventer på et hotel. Her 
går man mere op i, hvilken hovedpude gæsten kunne 
tænke sig (du kan nemlig vælge mellem flere), end 
brevpapir med logo og hoteladresse. tag gerne 
kæresten med på en romantisk weekend på Hotel  
rival, det vil du ikke fortryde. 

tyrkiet er efterhånden blevet et yndet sted for dan-
skere, der gerne vil på all-inclusive solskinsferie. 
På the Marmara Antalya Hotel får du hele pakken 
med spa, strand og pool i meget smukke omgiv-
elser. området er dyrt, så det er ikke unormalt at 
spotte en Lamborghini eller to i nabolaget.
Værelserne er anderledes indrettet, end hvad man 
er vant til på feriesteder. Fx står badekaret i sove-
værelset og ikke på toilettet, hvis du vel at mærke 
bestiller de store suiter. Hotellet ligger i øvrigt tæt  
på den gamle bydel, hvor du kan finde masser  
af gode og autentiske restauranter, spændende  
butikker og tyrkisk byliv. 

3.

4. aBBa hotel 
i stockholm: 
Hotel Rival 

tyrkisk 
charme: 
Marmara 
Antalya 

LaNd: tyrkiet
by: Antalya
HJEMMESidE: 
http://www.themarmarahotels.com/
the-Marmara-Antalya/
PriS Pr. NaT: 
i dobbeltværelse fra 2.060 kr. 

LaNd: Sverige
by: Stockholm
HJEMMESidE: http://www.rival.se/
PriS Pr. NaT: i dobbeltværelse fra 1.350 kr. 

Hoteller i Europa

http://www.themarmarahotels.com/
http://www.rival.se/
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romantisk getaway: 
Grand Hotel Atlantis Bay

til en romantisk weekend er dette det per-
fekte spot. Italienerne ved allerede godt, 
hvordan man skal kurtisere kvinder, og 
dette smukke hotel med malerisk udsigt til 
havet og stor pool vil gøre de fleste kvinder 
bløde i knæene. Udover pool og wellness-
område, har hotellet en terrasse med udendørs 
træningsområde, så du kan kigge udover 
middelhavet, mens du får sved på panden. 
om aftenen kan du med fordel sippe kølig 
italiensk hvidvin på stranden, mens du ser 
solen gå ned i det fjerne. 

LaNd: Italien 
by/ø: taormina, Sicilien.
HJEMMESidE: http://www.atlantisbay.it/
PriS Pr. NaT: i db. værelse fra 3.200 kr.

5.

Vil du gerne slippe for alt, hvad der har med 
travlhed og storby at gøre, skal du tage ud i det 
frodige toscana med smukke bakker og træer. 
Herude, tæt på den lille charmerende bjergby 
Asciano, ligger et lille familieejet landsted med 
otte små lejligheder, alle med egen indgang og 
lille terrasse med bord og stole ude foran. I 
midten af lejlighederne ligger en overdækket 
swimmingpool med jacuzzi og masser af sol-
senge. Baccoleno ligger midt ude i ingenting, så 
man er afskåret fra alt, hvad der hedder internet 
og andet teknologi. Der er til gengæld ikke langt 
til spændende klostre og frodige vinmarker med 
dertilhørende gårde, hvor man sagtens kan 
smage de forskellige vine. Det hele er så idyllisk, 
at du lynhurtigt glemmer alt om mails og dead-
lines og bare slapper helt af. 

 Ibiza er måske mest kendt for fester for unge mennesker, men dette hotel er beregnet til 
dem, som gerne vil leve i luksus – i fred. Hotellet ligger tilbagetrukket og fokuserer på at 
servicere sine gæster 24 timer i døgnet. Her er både eksklusiv spa afdeling, gourmetres-
taurant, cocktailbar, casino og masser af spændende kunst, som er udstillet forskellige 
steder på hotellet. 

6.

7.

toscansk landidyl: 
Baccoleno 

aFslapning i 
luksusklasse: 
Ibiza Gran Hotel 

LaNd: Italien
by/oMrådE: Asciano, toscana
HJEMMESidE: Panoramarejser.dk
PriS For EN ugE: 
i 2-værelses lejlighed fra 4.100 kr. 

LaNd: Spanien
by/ø: Ibiza
HJEMMESidE: http://www.ibizagranhotel.com/
eng/index.php
PriS Pr. NaT: i dobbeltværelse fra 4.100 kr. 

http://www.atlantisbay.it/
http://www.ibizagranhotel.com/
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På den sydligste del af Portugal ligger tivoli Victoria 
Vilamoura, og her er der mere tale om et område end 
et hotel. tæt på Vilamoura ligger en stor golfbane, 
men hvis du er mere til afslapning ved poolen eller den 
store pakke med wellness behandlinger, så kan du 
også sagtens få det her. Hotellet er blevet anbefalet af 
trip Advisor som et af de bedste spa-retreats i verden. 

Hotellet ligger midt i Las Palmas, og selvom det 
lugter lidt af turisthelvede, så har byen og ikke 
mindst hotellet masser at byde på. Med udsigt 
over lystbådehavnen og havnefronten får du ikke 
bedre beliggenhed på Gran Canaria. Hotellet, som 
blev bygget tilbage i 1890, byder på alt inden for 
velvære – spa, massage, skønhedsbehandlinger, 
fitness – og så ligger det et stenkast fra stranden. 

8.

9. aktiv 
golFFerie: 
Tivoli Victoria 
Vilamoura 

wellness og varme: 
Hotel Santa Catalina 

LaNd: Spanien
by/ø: Las Palmas, Gran Canaria.
HJEMMESidE: 
http://www.hotelsantacatalina.com/
laspalmashotel/en/index_en.html
PriS Pr. NaT: i dobbeltværelse fra 900 kr. 

LaNd: Portugal
by: Algarve
HJEMMESidE: http://www.tivolihotels.com/
Default.aspx?ID=5178
PriS Pr. NaT: i dobbeltværelse fra 1.200 kr.

Hoteller i Europa

 

http://www.hotelsantacatalina.com/
http://www.tivolihotels.com/
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10.royal 
stemning: 
The Goring 

den ultimative 
Bryllupsrejse: 
Domes of Elounda 
Boutique Beach Resort 

Det bliver ikke mere engelsk end dette hotel! Det 
100 år gamle familieejede hotel er engelsk 
klasse og engelsk charme, når det er bedst. 
Hotellet har eftersigende den bedste afternoon 
tea i byen, og restauranten serverer britisk mad, 
bedre end nogen anden. the Goring ligger lige 
ved siden af Buckingham Palace og får da også 
fra tid til anden besøg af den royale familie. Det 
var fx her, at kate Middelton tilbragte sin sidste 
nat, inden hun giftede sig med Prins William. 

LaNd: Storbritannien
by: London
HJEMMESidE: http://www.thegoring.com/
PriS Pr. NaT:
i dobbeltværelse fra 3.200 kr. 

LaNd: Land: Grækenland
by/ø: kreta
HJEMMESidE: http://www.domesofelounda.com/
PriS Pr. NaT: i dobbeltværelse fra 3.500 kr. 

11.
kreta er fyldt med historie, specielt hvis man interesserer 
sig for nordisk mytologi, for det var her, at Zeus blev født. 
Men kreta kan også andet end at imponere med smukke 
og interessante ruiner. De har også kilometervis af indbyd-
ende sandstrande, og på én af disse strande ligger 
Domes of Elounda, et område med små luksuslejligheder, 
pool, spa og god mad. Hvad med en tur i poolen, mens 
solen går ned? En romantisk middag med udsigt ud over 
Middelhavet? Eller en dejlig omgang massage med Pevonia 
sten? Hotellet har i øvrigt specialiseret sig i at tilrettelægge 
de perfekte bryllupsrejser til nygifte par, og så garanterer 
de, at alle værelser har en fantastisk udsigt til enten havet 
eller haven. 

http://www.thegoring.com/
http://www.domesofelounda.com/
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Hvad får du, hvis du kombinerer design med betagende natur, spa, 
wellness og gastronomi i verdensklasse? Du får Naturhotel Wald-
klause i østrig. trip Advisors brugere har også hædret dette spa- 
og wellnes hotel med titlen som et af verdens bedste hoteller. Her 
kan du ligge ved udendørs pool og se på Alperne i baggrunden, du 
kan besøge det store Aqua Dome thermal Spa, som ligger tre 
minutters gang fra hotellet, eller du kan hygge dig i lounge eller på 
hotelrestauranten, som serverer sund og nærende mad af bedste 
kvalitet. Det familieejede hotel, som er bygget af kun træ, glas og 
sten, er kendt for at have en varm og velkommende atmosfære, 
store lyse værelser med panoramaudsigt og en omkringliggende 
natur, der gør godt for både sind og humør. 

Forestil dig at vågne op og se ud over ét af de smukkeste om-
råder i verden, Dingle Bay. Det kan du her i naturskønne Irland på 
Castlewood House. Hotellet er ejet af parret Helen og Brian og 
åbnede i 2005, og lige siden er det blevet lovprist af deres gæster. 
I 2011 kårede trip Advisors brugere hotellet til et af de bedste i 
verden. Udover at ligge perfekt med smukke bjerge i baggrunden 
og et stenkast fra den lille, charmerende by Dingle, så står Castle-
wood både for kvalitet og hjemlig hygge. Irerne er et venligt folke-
færd, så forvent ikke en højtidelig stemning, nej her bliver du taget 
imod med åbne arme. Hotellet arrangerer også ture på hesteryg i 
bjergene og til stranden, vandreture og rapelling. 

12.

13. sundhed For 
krop og sjæl: 
Naturhotel 
Waldklause 

charmerende 
BjerglandskaB: 
Castlewood House 

LaNd: Irland
by/ø: Dingle
HJEMMESidE: 
http://www.castlewooddingle.com/index.php
PriS Pr. NaT: i dobbeltværelse 
fra 520 kr. pr. person.

LaNd: østrig
by: Längenfeld
HJEMMESidE: http://www.waldklause.at/
PriS Pr. NaT: i dobbeltværelse fra 1.000 kr. 
pr person (inklusiv adgang til spaområde).

Hoteller i Europa

http://www.castlewooddingle.com/index.php
http://www.waldklause.at/

