
NOSTALGISK  
JUL PÅ RØROS  

Hygge og førjulsglede

Røros er en vidunderlig juleby med en helt spesiell stemning og 
med juletradisjoner som er tuftet på det ekte og nære. Opplev 
kanefart og bjelleklang, deilig mat og en trivelig julehandel.

Med sine fargerike trehus, hvit 
snø som legger seg oppetter 
veggene og en blåtime som for-
tryller både store og små, dan-
ner verdensarvstedet Røros den 
perfekte rammen for et uten-
dørs julemarked, som i år 
avholdes 7.–10. desember.  
Sjarmerende handlegater fylles 
med trivelige markedsboder og 
tradisjonsrike førjulsaktiviteter. 
www.julemarkedroros.no

På de hyggelige restaurantene 
får du skikkelig tradisjons-
kost! Røros kan nemlig by på 
noe av landets beste lokalmat, 
som også er ypperlige julegaver 
å ta med seg hjem! For mange 
er julebordet på Røros Hotell 
årets høydepunkt.  
www.roroshotell.no

Røros er som skapt for god, 
gammeldags jul og innekos 
med mye lys og varme. Og 
dersom hvit jul står høyt oppe 
på ønskelisten din, er denne 
byen et av de sikreste kortene. 
Husk å ta med gode, varme 
klær, for Røros har kulderekord 
for Sør-Norge med utrolige  
50 minusgrader. www.roros.no

2 En ekte 
juleby

3 Deilig  
julemat

1 Vinter- 
vakkert
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Din største feriedrøm?
Jeg har vært så heldig å få oppfylt 
veldig mange reisedrømmer etter 
over 30 år i reiselivsbransjen, men 
jeg må si at en rundreise i Australia 
står høyt på drømmelisten. Det er 
jo langt å reise, så man må vel regne 
med å bruke minimum tre uker.

Hvor reiser du gjerne tilbake? 
Mallorca har alltid vært en som-
merfavoritt, og dit må jeg tilbake 
med jevne mellomrom. En annen 
favoritt er USA, hvor min ambisjon 
er å besøke alle statene. 

Storbyen i ditt hjerte? 
Etter at min datter bodde fem år  
i Boston i USA, står byen høyt i kurs. 
En herlig blanding av England og 
USA. Nå har jeg en sønn som bor  
i Hongkong, så da har jo også den 
seilt opp på favorittlisten.

Har du en restaurantanbefaling?
Da drar vi til New York. Om du vil 
flotte deg litt, vil jeg si Gotham Bar 
& Grill (12 E 12th St). Gourmet-
mat i store porsjoner og et utmerket 
vinkart. Ja, det er kostbart, men de 
store porsjonene kan deles.

Favorittbadestrand?
Den var lett! Kamala Beach på  
Phuket i Thailand. Ikke fordi det ikke 
finnes hvitere strender, ikke fordi det 
ikke finnes mer eksklusive strender, 
ikke fordi vannet er bedre enn andre 
steder. Bare fordi den er passe lang 
til en deilig spasertur, vannet er  
passe varmt, det er passe med bøl-
ger og det er passe med mulighet til  
å kjøpe deilig, sunn og billig thaimat 
og en Chang-øl. Trenger man mer?

Østen i et nøtteskall

KOSELIGE KØBENHAVN
Jeg blir aldri lei av København. Koser 
meg med deilige smørbrød på kroene, 
shopper i de fine små butikkene som 
ligger i sidegatene til Strøget, og går 
lange turer til steder som for meg er 
nye. Det er noe spesielt med denne 
byen, med sin avslappende atmos-
fære og trivelige omgivelser. Her kan 
man virkelig senke skuldrene. Bildet 
er fra Gråbrødre Torv.

Hilsen Beate, Moss

BESTEBAKKEN
Innerst i Sognefjorden, i Luster kom-
mune, ligger Bestebakken. Omgivelsene 
byr på fjord, elver og vann, breer og 
fjell, frodige skoger og lier. Enten du 
søker inspirasjon, rekreasjon, opplevel-
ser eller tilbakelent ro, er Bestebakken 
stedet, for rammene bestemmer du 
selv. Vertskapet Lindis og Odd Geir 
Alme tilrettelegger for kurs, selskaper 
og andre begivenheter og byr på 
utsøkt mat og velvære i et miljø med 
nostalgisk preg. Atmosfæren fra små-
bruket, slik det var på begynnelsen av 
1900-tallet, er forsøkt bevart. Beste-
bakken har også et eget spa hvor 
behandlingene er basert på stoffer  
fra naturen. Plantevekster og urter, 
leire, kildevann og oppvarmede  
steiner fra Jostedalsbreens morener 
gjør godt for en sliten kropp.  
www.bestebakken.no

PÅ REISEFOT
CHRISTIAN 

GRØNLI
Administrerende direktør i VING

KAMALA BEACH 
ER FAVORITTEN

LESERTIPSET
HOTELLTIPSET

Gjester som kom-
mer hit skal få oppleve 
noe helt spesielt og føle 
seg godt tatt vare på. 

LINDIS ALME, BESTEBAKKEN

Ønsker du å utforske Østens riker, er 
Hanoi i Vietnam et godt sted å begynne. 
Byen oppleves som historisk og sjarme-
rende med en myldrende aktivitet i den 
gamle bydelen. De små butikkene, de van-
drende grønnsakhandlerne og blomster-
selgerne, det er kanskje byen største sever-
dighet. Kvinnene med sine spisse hatter 

og gyngende bærestenger, mennene med 
dragkjerrer og sykkelkjerrer. Sett deg ned 
og ta det innover deg. Vi lar oss fortrylle 
på Vanndukketeatret, lar oss forføre over 
den røde broen til Jadefjellets tempel midt 
i en liten innsjø og besøker silkelandsbyen 
Van Phuc med klaprende vevstoler. Flere 
gode Østen-tips på www.kinareiser.no
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JUL I RISØR
I førjulstiden forvandles 
sommerbyen Risør til en 
hvit juleby. Med konseptet 
Jul i den hvite by invite-
res byens befolkning og 
tilreisende på koselig 
julehandel i de hvite sør-
landsgatene og en rekke 
arrangementer og aktivi-
teter frem mot jul. Ved  
å handle i en av butikkene 
blir du med på trekninger 
av flotte premier gitt av 
butikkene i sentrum. I  
tillegg pyntes byen med 
lys, juletrær og dekora-
sjoner. Til og med Risør-
flekken, det gamle kalk-
merket på Urheia, får 
smykket seg med en 
lysende stjerne. Jul i den 
hvite by arrangerer jule-
markeder, kjøring med 
hest og vogn, Luciatog, 
nissetog og konserter.  
Bli med på baking av  
syv sorter i syv suiter på 
Det lille Hotel, spis deilig 
julemat på en av Risørs 
restauranter og få med 
deg en eller flere av de 
stemningsfulle konserte-
ne i adventstiden eller 
romjulen.

www.risorby.no/jul

VEIVISER TIL PARIS
Det overraskende, det 

autentiske og det ukjente 

Paris lar seg bare oppdage til 

fots. Bortenfor Eiffeltårnet 

og Louvre, bakenfor Triumf-

buen og Luxembourg-hagen 

ligger det smug og vakre 

små hager, overraskende 

butikker, gamle bistroer og 

romantiske vinbarer. Alt har 

sin egen historie.
Med Sven Egil Omdal som 

kyndig veiviser og historie-

forteller vandrer vi en etter-

middag i den monumentale 

kirkegården Père Lachaise, 

tilbringer en morgen på 

Montmartre, oppdager 

Picassos Paris og gjenopple-

ver jazzens gullalder i Saint-

Germain-des-Prés. Dette er 

en Paris-guide både for dem 

som opplever lysenes by for 

første gang og for alle dem 

som bare må tilbake.
Pris kr 349. Spartacus.

EN DUFT AV KARIBIA: Nymalt krydder er en 
velduftende suvenir fra Martinique.

FLOTTE STRENDER:  
Den franske øya er omgitt 
av hvite sandstrender og 
krystallklart hav.

Vi nyter café-au-lait og en 
rykende fersk croissant på 
hotellets terrasse med utsikt 
til havet, og tror et øyeblikk 
at vi befinner oss på den 
franske riviera – i en tropisk 
utgave! På Martinique får 
du oppleve et lite stykke 
Frankrike tilsatt rørsukker, 
kokospalmer, bananplanta-
sjer, en overflod av blomster 
og en brennende sol fra en 
blåmalt himmel. Den vakre 
byen Saint-Pierre kalles 
ofte Lille Paris på grunn  
av sin skjønnhet. Ved  
hovedstaden Fort-de-France 
ligger Jardins de Balata, 
øyas botaniske hage.  
Når alt står i fullt flor,  
er det ikke vanskelig å  
forstå hvorfor den opprin-
nelige befolkningen kalte 
øya for Madinina –  
blomstenes øy.

DETTE MÅ DU  
OPPLEVE: Rett syd for 
Saint Pierre finner den 
franske kunstmaleren Paul 
Gauguins hjem. Her bodde 
han før han flyttet til Tahiti. 
Nå er det kunstmuseum 
her. Ved Saint-Marie kan 
du besøke rommuseet 
Plantation Saint James.  
En liten jernbane frakter 
deg gjennom sukkerrørs-
markene.
KURIOSA: Øyas mest 
berømte ekteskap var  
mellom keiser Napoleon og 
Joséphine Beauharnais. 
Napoleons keiserinne var 
datter av en plantasjeeier 
på Martinique. I Trois-
Îlets kan du besøke 
restene av hennes barn-
domshjem. Her finner du 
en utstilling med en del 
kuriosa om paret.

MARTINIQUE
– fransk skjønnhet
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KAFÉLIV
Verdensmetropolen er 
mangfoldig og magisk. 
En by å forelske seg i! 
Her kan du se på livet 
fra en fortauskafé, 
rusle i parkene, besøke 
flotte museer, snuse 
rundt i antikvariater 
og drømme deg bort  
i verdens flotteste 
motehus. 

SPIS MED PARISERNE:  
En skalldyraften på Bofinger 
(www.bofingerparis.com) 
ved Bastillen blir aldri feil. 
Dette er det eldste brasseriet 
i Paris. Bestill tidlig og be 
om bord under den vakre 
glasskuppelen. I den bort-
gjemte lille gatestubben 
Rue Princesse i Saint Ger-
main des Pres ligger Chez 
Henri. Her spiser vi sammen 
med pariserne. Stemningen 
er ukomplisert og enkel. Ta 
metroen til Mabillon.

HOTELL MED  
TRADISJONER: Hotel 
Relais Saint-Sulpice er et 
vakkert lite hotell med 26 
værelser i et herskapshus 
fra 1700-tallet. Det ligger 
midt i hjertet av Paris, rett 
bak kirken Saint-Sulpice, 
som mange sikkert kjenner 
fra filmen om Da Vinci-
koden. Hotellet fikk selv 
spille en rolle i denne filmen 
og også i en episode i TV-
serien Sex & the City. Relais 
Saint-Sulpice sies å være 

det nærmeste du kommer 
atmosfæren i Woody Allen-
filmen Midnight in Paris. Her 
blir du tatt imot som en 
etterlengtet gjest, og eier-
nes samling av verdifulle 
gjenstander fra alle verdens 
himmelhjørner gir opphol-
det en ekstra dimensjon. 
www.relais-saint-sulpice.
com/en

TURISTINFO:  
www.atout-france.fr

Shoppingbyen 
Paris
I Paris finner du alt, spesielt innen mote. I Rue 
Vielle du Temple i Marais ligger lekre klesfor-
retninger på rekke og rad. Liker du å handle 
med deg noen lokale delikatesser, kan vi anbefale 
sennep og dressinger fra spesialforretningen 
Maille på Place Madeleine, velduftende te fra 
tehuset Mariage Frères og makroner fra Ladurée. 
Kakebutikken lager egne Marie Antoinette-
makroner og også en spesiell Marie Antoinette-
te. Alt hevdes å være autentiske oppskrifter. 
Ladurée finner du i rue Bonaparte 21 i bydelen 
Saint-Germain des Prés.

Tips til gode opplevelser
Paris har severdigheter på hvert gatehjørne. Ikke 
stress med alle «må se»-tips. Du ser så mye like-
vel. Nyt byen, spaser langs vakre Seinen, gå over 
broene og se detaljene. Forvill deg inn i Latiner-
kvarterets smale smug og titt inn i åpne kirker. 
De mest populære severdighetene, som Louvre 

og Eiffeltårnet, bør du unngå midt 
på dagen. Da kan den hyggelige 

helgen lett bli erstattet med 
frustrasjon, hvis du må vente  
i timevis i svette køer. Eiffel-
tårnet som glitrer i kveldsmør-
ket kan være vel så vakkert på 

avstand. www.atout-france.fr

TIPS TIL REISEN

PARIS er først og fremst 
symbolet på liv og glede. 
Pariserne verner om sin 
frihet, sitt kulturelle mang-
fold og sin rett til lykke. 

HEGE DUCKERT

LYSENES BY: 
Notre-Dame tar 
seg også godt ut 
i kveldsmørket.

VAKRE 
OMGIVELSER: 
Hotel Relais 
Saint-Sulpice er 
et smykke.

ROSENES BY: 
Pariserne elsker 
roser, og det 
finnes flere spe-
sialbutikker der 
roser er tema.

HJEMMET UKE 49/17 105


