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FLYTENDE MARKED:
På sykkelturen med Bang
kok by Bike kommer du
tett på folkelivet.

SHANGRI-LA HOTEL:
En oase i metropolen.

På
reisefot

Carsten Skjelbreid

Mai-Britt E. Sverd

«Skal vi danse»programleder

SCIROCCO

mai-britt.sverd@egmonthm.no
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Bangkok er et flott
utgangspunkt for
reiser i Østen, men
hast ikke videre med
én gang. Gir du byen
litt tid, vil du få mange
uforglemmelige
opplevelser.
1 BO BEHAGELIG
Du får mye luksus for pengene
i Thailand. Shangri-La Hotel,
med sin herlige beliggenhet rett
ved elven Chao Phraya, er ikke
dyrest, men likevel kåret til et av
verdens beste hoteller. Jeg be
talte 1250 kroner for et lekkert
rom for to personer i sommer.
Prisen inkluderte en overdådig
frokost med mat fra hele verden,
internett, isvann servert ved sol
sengene rundt bassenget, trim
rom, levende musikk i hotellbaren
hver kveld — og ikke minst — en
fantastisk service.
www.shangri-la.com

GRAND PALACE
tar pusten fra de
mest blaserte turister.
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Siam Square, tar du
«skytrain», som har sta
sjon vegg i vegg med
Shangri-La. Fra hovedkaia Sathorn Pier rett ved
siden av, kan du hoppe
på rutebåten (dropp tu
ristbåten, velg den med
oransje flagg) som på 15
minutter bringer deg til
Grand Palace og tempe
let Wat Pho med munker,
massasjeskole og en liggende Buddha. Hopp av
på holdeplass Tha Tien.
Billetten koster et par
kroner — og du kan fak
tisk få deg en halvannen
times super sightseeing
oppover elven for denne
prisen.

2 KORT VEI TIL ALT
Fra hotellet er det kort vei til alt.
Rett utenfor kan du oppleve det
lokale folkelivet, handle i hyggeli
ge butikkstrøk, spise rimelig og ta
en times god massasje til 40 kro
ner i nabohotellet Bossotel —
som også er et rimelig boalterna
tiv, www.bossotelinn.com. Skal
du til de flotte varehusene rundt

SHOPPING:
Mazzaro er
favorittbutikken!
HJEMMET NR. 44/12

3 SHOPPING:
Mine favorittbutikker lig
ger noen få minutters
gange fra hotellet. Mazzaro (9/1 Soi Wat Suan
Plu, Charoenkrung Road)
selger nydelige klær i
størrelser som passer
voksne, nordiske kvinner.
Inn eh av eren er både
skredder og designer, og
hun kan raskt tilpasse
klærne for deg. Her finner
jeg bestandig mye fint.
Ute i hovedgaten finner
du smykke- og antikvi
tetsbutikker på rekke og
rad. I butikken «From
Siam with Love» (1328
Charoenkrung Road) kan
du handle vakre sjal, klær
og smykker du ikke finner
noen andre steder.
4 PÅ TOPPEN:
Bangkok er berømt for
sine spektakulære takbaHJEMMET NR. 44/12

rer og restauranter. Sci
rocco i 63. etasje i State
Tower, kalt The Dome, er
Bangkoks mest imponerende. Fem minutter til
fots fra Shangri-La og
Bossotel. Her må du kle
deg pent og være tidlig
ute med bordbestillingen.
www.thedomebkk.com.
5 PÅ TO HJUL:
Med sykkel kan du opp
leve helt nye sider av mil
lionbyen. Tettere på det
lokale livet kommer du
ikke. Svenske Arne Wil
helmson til
byr turer som
gir besøken
de en helt
unik anl ed
ning til å bli
kjent med ste
der som aldri
har vært nevnt
i noen guide
b o k . w w w.
bangkokbybike.
com
6 LAG DIN
EGEN MAT:
Thaimat er godt, sunt og
enkelt å lage. Lær deg
noen knep i ferien. Datte
ren min og jeg hadde stor
glede av matkurset på
The Mandarin Oriental
Hotel, som ligger et par
kvartaler fra Shangri-La.
Det 135 år gamle hotellet
er legendarisk. Gå heller
ikke glipp av en erkebri
tisk «high tea» i The
Author’s Lounge. En vir
kelig flott opplevelse.
www.mandarinoriental.
com
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Hvor går drømmereisen?

Foto: Colourbox

Drømmer
om Himalaya

SAWADEE!

Miami

– Den største drømmen er å stå på
toppen av Mount Everest. Men
manglende klatreerfaring, kombinert
med høydeskrekk, gjør at det kommer
til å forbli med drømmen. Men å oppleve
Himalaya hadde vært flot.

2

Hva er favorittaktiviteten
i ferien?

– Noen runder med golf er godt for kropp
og sjel.

3

Hvor reiser du ofte tilbake?

– Italia har en egen tiltrekningskraft. Det beste er å
reise med kun et par forhåndsbestilte hotellnetter. Da
står man mye friere til å gjøre det man ønsker. Den
italienske kysten inneholder så mange perler at det bare
er å sette seg i bilen og stoppe når man føler for det.
Og i 99 prosent av tilfellene er det ledig plass på
hotellene.

PÅ TO HJUL
med guide.

4

Hva shopper du helst ute på tur?
På tide å tenke på julegaver?

– London er et perfekt sted å handle julegaver. Billig
å reise dit, pluss at det er enorme muligheter for
å handle nærmest uansett hvor i London man reiser.

5

Reiseopplevelsen du aldri glemmer?

MATKURS:
Mange hoteller
arrangerer
matkurs. Spør
i resepsjonen.

– Bilturen fra Miami til Key West er som å kjøre
gjennom et mobilt postkort. Beregn god tid siden
det er ganske langt. Vi tok turen for tre år siden, og
kjøreturen er som å reise igjennom en Beach Boyssang. Flott og eksotisk natur. Toppen av glede er
å ta turen i en kabriolet.

6

Har du en restaurant du vil
anbefale for ferieturen?

– Hvis man er glad i tapas, anbefaler jeg
restauranten Ciudad Comtal, som ligger
i sentrum av Barcelona. Umulig å bestille
bord, så man må bare møte opp, men
himmel for en matopplevelse! I tillegg
er det meget rimelige priser.

Tekst: Hans Petter Treider
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KINO-KJEKKAS
setter fart på reisesalget
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Luksus i
Thailand

Foto: Scanpix

Wanakarn Beach Resort & Spa,
som ligger mellom Phuket og
Khao Lak, ble nylig kåret til et av
verdens aller beste luksusresorter av Hideaways Magazine.
– Og ikke nok med det, smiler
den norske direktøren, Frode
Sund: – Hotellets kjøkken regnes
nå som et av Thailands beste.
Ikke rart at de rike og berømte
velger Wanakarn når de vil ha
det som aller best! Aksel Hennie
og Tone Damli Aaberge er blant
norske kjendiser som har
opplevd drømmeferien her.

I 2011 besøkte 81,4
millioner
Frankrike, og
landet beholder
dermed førsteplassen som
verdens største
turistdestinasjon.

Det svinger
i Tel Aviv

Solkysset hud

DIREKTE TIL

30. TENERIFE

Lonely Planet har offisielt rangert Israels hovedstad,
Tel Aviv, blant de ti beste byene i verden i to
kategorier for natteliv: «Ultimate partybyer» og «De
ti beste byene for å nyte livet». Lonely Planet sier
følgende: «Mens Jerusalem er Israels historiske og
klassiske hovedstad, er Tel Aviv dens nytelsessyke
yngre bror og definitivt landets kuleste by.»

oktober starter Norwegi
an med ukentlige direkteruter fra
Torp til Tenerife. Den nye ruten vil
gjøre det enda enklere å komme
seg til varmere strøk for en rime
lig pris. – Norwegian ønsker å tilby
reiser til priser som alle har råd til,
sier kommersiell direktør i Nor
wegian, Daniel Skjeldam.

Skal du utsette huden for sterk sol i ferien, må
du ikke glemme å smøre deg med en god
aftersun-krem etter solingen. Magnifying Gel
fra Matis er en fuktighetsgivende og lindrende
gelé for ansikt og kropp. Samtidig inneholder
den også glitrende kobber- og gullfargede
pigmenter som fremhever brunfargens glød.

«Verden er en bok, og de som ikke
reiser, leser bare én side».

TOSCANA

London har overtatt førsteplassen som den mest
populære storbydestinasjonen i høst. New York
havner på andreplass, mens København,
Barcelona og Paris stikker av med de neste
plassene.
− Nordmenn søker tradisjonelt når de velger ut
høstens storbyreiser. Reisevei, spennende
opplevelser, historie og shopping ser ut til å være
viktige faktorer, sier Terje Berge i FINN reise.
HJEMMET NR. 44/12

HJEMMET NR. 44/12

Herfra er det Afrika neste! www.andalucia.org
ELEGANTE MARBELLA: Jetsetternes le
keplass. Klassisk og glamorøs på den litt
ærverdige, gammeldagse måten.
www.lavillamarbella.com
SJARMERENDE COSTA TROPI
CAL: Et Mekka for de aktivitetsglade.
www.discovercostatropical.com
STORSLÅTTE ALHAMBRA: Gra
nadas storslåtte kunstverk er ver
dens best bevarte arabiske palass fra
middelalderen. www.alhambra.org
CARMENS SEVILLA: I Sevilla kommer
du ikke utenom sigøynernes lidenskapeli
ge flamenco — med mye hjerte og smerte.
www.visitasevilla.es Kilde: www.magasinetreiselyst.no
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– «Via Francigena» var middelalderens mest benyttede pilegrimsvei
fra Norden mot Roma og videre til Jerusalem. Som tidligere tiders
pilegrimer går vi gjennom vinmarker, svale løvskoger og stanser ved
gamle borger, kirker og klostre, forteller Bente og Karin i Tiramisu.
Forfatter Lise Foss, som er i ferd med å skrive en bok om den
italienske pilegrimsruten, vil være med på turen som går 9.-16.
april 2013. Pris kr 13 700 pr. person i dobbeltrom.
Flere opplysninger finner du på www.tiramisu.no

Thessaloniki, 1917: Den natten
Dimitri Komninos blir født,
raseres byen av en katastrofal
brann. Fem år senere må en
liten jente, Katerina, flykte til
Hellas, da hjemmet hennes i
Lilleasia blir ødelagt av den
tyrkiske hæren. I kaoset om
bord på båten kommer hun bort
fra moren sin. Fra den dagen
flettes livene til Dimitri og
Katerina sammen. Les den
gripende fortellingen om håp,
lojalitet og kjærlighet. Victoria
Hislop, Schibsted Forlag

Høstens storbytrender

NYDELIGE NERJA: Den tidligere fisker
1
landsbyen er helt vidunderlig. Balcon de
Europa fra 1487 er byens viktigste samlingssted.

Pilegrimsvandring i

GRIPENDE ROMAN FRA HELLAS

Foto: Colourbox

Carita har lansert et utmer
ket antiage-produkt som
beskytter øyepartiet mot
tidl ig aldr ing fremk alt av
UV-stråler. Kremen reduse
rer også ujevnheter og mot
virker hovenhet og mørke
ringer rundt øynene. Fås
kjøpt i parfymerier og hud
pleiesalonger.

Saint Augustine av Hippo (354-430),
teolog, filosof og biskop

FRANKRIKE
FRISTER
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BESKYTT
huden rundt
ØYNENE
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MADSEFFEKTEN:
Het danske gjør
oss mer reiselystne.

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Den danske skuespilleren Mads Mikkelsen er
for tiden aktuell på norske kinolerreter med
filmen «En kongelig affære». Samtidig ruller
Star Tours’ reklamefilm med Hollywoodstjernen på TV-skjermene. Mads-effekten
vises spesielt godt på Star Tours’ vintersalg,
hvor fire av ti reiser allerede er solgt.

Foto: Colourbox

TIPS

Foto: Ina Agency
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