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HoteL La Co(o)rniCHe
Pyla-sur-Mer, Frankr ig
Hvorfor: Den franske badeby Pyla-sur-Mer uden 
for Arcachon har et af Europas p.t. mest spæn-
dende hoteller. Philippe Starck har re-designet 
den tidligere jagthytte fra 1930’erne i baskisk stil til 
et hvidt beach-retreat med Atlanterhavet, klitterne 
og horisonten som eneste naboer. Ni værelser, 
personligt og lidt hemmeligt. Måske møder du 
Catherine Deneuve eller Gerard Depardieu? 
Måske får du ferske østers på is fra Arcachon-
bugten til frokost? Måske svømmer du 20 baner 
i den opvarmede pool hver morgen. Eller går i 
timevis langs stranden neden for Europas højeste 
klit, Dune de Puylat? Slap af i din hvide, smukke 
suite om eftermiddagen, let bronzeret af den salte 
vind og varme sol. Lacorniche-pyla.com

Grand HoteL exCeLsior Vittoria
Sorrento, Italien
Hvorfor: Et af Italiens mest berømte og glamourøse hoteller, der 
åbnede i 1834. For foden af hotellets terrasse ligger Middelhavet, 
lige til at træde ud i. Lær at lave en guddommelig pizza af hotellets 
kok – bonissimo! Spis frokosten ved poolen, eller tag et smut til 
Capri. Excelsior Vittoria har set både Liciano Pavarotti og prinsesse 
Margaret af England komme ned til frokost i den forgyldte spisesal. 
Glam, glam, glam! Classic-collection.co.uk

4rooms
Oporto, Portugal
Hvorfor: Det familieejede hotel med fire minimalistiske rum, superdesignede 
af den verdensberømte arkitekt Eduardo Souto de Moura, er muligvis Europas 
mindste. Du bor i det charmerende gamle Foz-kvarter, hvor Atlanterhavet møder 
Duorofloden, værtinden, Caterina, serverer den lækreste morgenmad (med 
i prisen), og værelserne er udstyret med iMac og iPod. Drømmepakken er to 
overnatninger med to middage i den eksklusive lille restaurant, sommelier-valgte 
vine, drinks, en tasting-menu og en portugisisk ditto. Obrigado! 4rooms.org

Hotte
HoteLLer

Luksuriøst, charmerende, supermoderne el-
ler klassisk. ELLE tager pulsen på nogle af 

Europas mest spændende hoteller – fra Rom til 
Amsterdam, via Avignon, Mallorca og London 

til country retreats i de engelske landsbyer.
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Portrait suites
Rom, Italien
Hvorfor: I Rom, på den berømte sko- og mode-
familie Ferragamos charmerende, luksuriøse og 
personlige hotel, bliver du modtaget som en VIP 
med en familievenlig service. Her befinder du dig 
ti sekunder fra hyperfashionistagaden Via Con-
dotti. Overalt hænger sort-hvide fotos af berømte 
filmstjerner, som har haft sko designet af Salvatore 
Ferragamo; Sophia Loren, Ingrid Bergman, Marilyn 
Monroe. Værelserne og suiterne er møblerede med 
elegance, og badeværelserne er som små spaer. 
På tagterrassen kan du sippe prosecco med Den 
Spanske Trappe blot nogle stenkast derfra. Lej en 
Ferrari med chauffør, tag eg et madlavningskursus, 
bestil middag på værelset eller på tagterrassen, 
eller få en fantastisk ansigtsbehandling – intet er 
umuligt. Tilbage til 1960’ernes filmstjerneglamour! 
Lungarnocollection.com

tHe Boundary 
London, England
Hvorfor: Hotellet midt i Londons übertrendy 
Shoreditch, som du aldrig vil hjem fra! Sir 
Terence Conran har re-designet et victoriansk 
’warehouse’ fra 1800-tallet, og her bor du i din 
egen verden af diskret luksus med engelsk poli-
teness, fine dining og eget bageri og madbutik. 
Her kommer kendisser for at nyde en inkognito 
middag – Hugh Grant er fast gæst – eller en 
drink på taget med 360-graders-udsigt over 
London. Store værelser og endnu større suiter, 
indrettet med berømte designermøbler: Charles 
& Ray Eames, Charlotte Perriand, Andrée 
Putman, The Scandinavian suite m.fl. Prøv den 
lækre søndagsbrunch.  Theboundary.co.uk

endsLeiGH HoteL
Devon, England
Hvorfor: I det smukke Devon ligger dette 
hideaway midt i naturen og roen. Den engelske 
hoteldronning Olga Polizzi har indrettet og de-
signet det charmerende hotel, rangerende som 
Grade 1 og bygget i autentisk regency-stil. Sip et 
glas champagne eller to foran pejsen i bibliote-
ket, eller nyd den lækreste cream tea – feel like a 
duchess! Massage og ansigtsbehandlinger kan 
bestilles til værelset, og du skal også spise en 
udsøgt candlelight dinner med din elskede un-
der hertugfamilien Bedfords våben på væggen. 
Very British indeed! Hotelendsleigh.com

esPLendido
Soller, Mallorca
Hvorfor: Et veritabelt hideaway. Du kommer til hotellet – bygget 
i 1954 og med en små-hip 1950-60-70’er-indretning – i charme-
rende Soller med et ægte ’futtog’ fra Palma og lige ind i en anden 
verden. En stor del af hotellets indretning er den originale, og med 
forrygende udsigt over Sollers havn og bugt kan det ikke blive mere 
betagende. Bekvemme lounges, både ude og inde, pool på taget, 
wellness, spabehandlinger, en fantastisk bistro, en skøn bar. Væk 
fra Palmas hektiske og larmende hverdagsliv er Esplendido det 
perfekte valg. Laidback og charmerende. Esplendidohotel.com

La mirande 
Avignon, Frankr ig
Hvorfor: Pavernes by er ikke bare Rom; i franske Avignon fandtes 
der også paver i middelalderen. På hotel La Mirande står tiden stille, 
og du befinder dig i en anden verden, fuld af luksus, omhu, charme 
og betænksom service. I kardinalpaladset fra 1600-tallet er du nabo 
til pavepaladset. De pragtfulde rum og suiter afspejler 1700-tallets 
smukkeste tapeter, tekstiler og objekter; nøjagtige kopier af gamle 
originaler. Her ville Marie Antoinette have været en fisk i vandet! 
Køkkenet er et af Sydfrankrigs bedste. Tag frokosten inde i den 
muromkransede have, eller mingle i den lille intime bar ved cocktail 
hour. Lækker afternoon tea og en lille hotelbutik med smukke tekstiler, 
sæber og parfumer fra Provence. Bienvenue! La-mirande.fr


