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»Power tea«-frokostmøder
Londons hoteller har travlt
som aldrig før med at servere afternoon tea, oplyser Tea
Guild, der sætter standarden
for servering og kvaliteten

af te. Især forretningsfolk
fra Londons City har taget
den klassiske afternoon tea
til sig som afløser for de dyre og ofte lange frokoster,

der skærer dagen midt over.
Med et møde over en afternoon tea – eller power tea,
som det hedder i businesssproget – kan man slutte
arbejdsdagen lidt tidligere og nå hjem til familien.

Lanesborough Hotel ved
Hyde Park Corner har i restauranten The Conservatory ansat Londons første
te-sommelier, Karl Kessab,
som serverer blandt andet
Darjeeling First Flush, Rooi-

Fra den store
Pardoramabygning
med frokostrestaurant
er der udsigt til Ischgls
skiområde.

Ejeren af Hotel Madlein,
Günther Aloys har allieret sig
med den amerikanske kendis,
Paris Hilton, som i dag fylder 26.
Hun har tilbragt adskillige
timer på en alpetop, for at
promovere den foretagsomme
Günther Aloys nyeste påfund,
prosecco på gulddåse.

Ski I
med
stil
Ischgl iTirol har
foruden et superb
skiområde også et af
de smukkeste
designhoteller
i Østrig.
Paris Hilton er gæst
på hotellet, når
hun i dag fylder 26 år
og præsenterer
to nye drikke
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schgl er ikke en hvilken
som helst ferieby i Østrig.
Fra at være et fattigt område for ikke så mange år
siden har byen og området vokset sig til et af Østrigs store og
eksklusive skisportssteder.
Hotel Trofana Royal ligger
midt i Ischgl og er et fem-stjernet familieejet hotel i den klassiske stil, med alt hvad dertil
hører af swimmingpool, stor
spa-afdeling, squashbane og
indendørs tennis samt golfsimulator. Restauranten udmærker sig ved at have en af Østrigs
bedste kokke.
Hotel Madlein i den anden
ende af Ischgl er udstyret med
»kun« fire stjerner. Til gengæld er det indrettet med stil
og skønhed, som må være det
dobbelte antal stjerner værdigt.
Hotellets ejer er Günther Aloys,
en visionær personlighed, der
har moderniseret sit designerhotel med kyndig hjælp fra en
tysk arkitekt og specialist i feng
shui. Hele hotellet emmer af
minimalistisk stil, ro og velbefindende. Alene indretningen
er et besøg værd.
Allerede i indgangspartiet af glas fyldes sjælen med ro,
når man træder ind i chilloutloungen. For enden af det store rektangulære rum er der en

fire-fem meter bred og helt moderne pejs, som brænder med
lave flammer. Foran står firkantede puffer betrukket med brune koskind og langs væggen en
lang sofa i skind med små borde foran.
Farverne er holdt i beige og
cigarbrun på gulve og vægge, og
en utraditionel lyssætning gør
rummet venligt og behageligt.
Udsmykningen er meterhøje
træstager med store stearinlys.
En stor krukke med ubestemmelig planteart og et par orga-

niske skulpturer i træ fuldender
indtrykket af supermoderne
indretning, hvor naturmaterialerne sandsten, granit og sølveg er kombineret med glas og
silke.
Det er her hotellets gæster
ankommer, og receptionen er
en beskeden desk midt i det
store rum, som bærer etagerne
ovenover med tykke, firkantede
søjler.
I midten af loungen finder
man hotellets runde bar, der
fungerer som bindeled og videre

adgang til hotellets konferencerum, spa og skønhedsafdeling,
restaurant, pool, zen-have, pacha og coyote ugly – sidstnævnte som afterski-sted med dans
på bordene.

Spa og finsk sauna
Går man en etage ned, er der
adgang til et stort wellnesområde med swimmingpool og
udendørs pool samt saunahytte. Bjælkehytten er et fint finsk
stilbrud. Om afte-

Alpenhaus er
en kæmpe
nyopført
bygning med
cafeteria i
underetagen
og eksklusiv restaurant
og terrasse
ovenpå.
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Documenta 12 i Kassel

bos fra Sydafrika og White
Tea. Afternoon Tea på Conservatory koster fra 28 pund.
www.lanesborough.co.uk;
www.tea.co.uk.

Fra 16. juni til 23. september 2007
(100 dage) er Kassel ramme om
den store kunstudstilling Documenta. Documenta finder sted
hvert femte år og regnes for ver-

OT/Foto: Scanpix

dens største og betydeligste udstilling af samtidskunst. I år deltager bl.a. verdens mest berømte
kok, Ferran Adria fra El Bulli.
www.documenta12.de.
OT

Hotellets
store, runde
bar midt i
chilloutloungen er
som meget af
hotellets
øvrige interiør
holdt i
brune og
sorte farver.

nen er den opvarmede pool lyst
op, og man kan hygge sig i det
varme vand med vue mod bjergene og den frostklare himmel.
I wellness-området er der adgang til skønheds- og kropsbehandling, og hvis man ikke er til
en svømmetur i den indendørs
pool, står en række liggestole
rundt omkring bassinet, hvorfra der er vid udsigt gennem
glasfacaderne. I et rum ved siden af er gulvet sænket med et
minimalistisk ildsted placeret
i midten. På en firkantet amfitrappe kan man rundt om ildstedet slappe af på store puder eller vælge liggestole, der står på
række ved de store vinduesfacader.

Anderledes hotelejer
Ligesom Hotel Madlein ikke er
et almindeligt hotel, er Günther
Aloys ikke en almindelig hotelejer. Foruden at passe sit job
har han skrevet flere børnebger
og andre bøger om markedsføring. Hans visionære energi har
gennem årene fostret en række
avancerede ideer til bl.a. bygninger, kælkebane og paragliding i området. Men det volder
svært for et lille tirolersamfund
at kapere og støtte hans højtflyvende planer økonomisk. Nogle af dem er dog virkeliggjort,
men i udlandet.
En af hans mere beskedne
ideer blev realiseret for et par
år siden, da han fandt på at fylde italiensk prosecco (champagnelignende vin) på gulddåser og lade den amerikanske
hotelarving Paris Hilton være blikfang. I flere timer stod
Paris Hilton i frost og kulde i
2300 meters højde på Idalpe,
der er samlingsstedet i skiterrænet oven for Ischgl, og drak
prosecco af guldsugerør, mens
hun udtrykte sin uforbeholdne
hang til prosecco på dåse.
Transporten mellem hotellet og gondolbanen foregik i en
forlænget luksus-Hummer med
navnet Paris Hilton skrevet på
siderne samt chauffør, lædersofa, tv, bar og glitrende stjernehimmel i taget.
I dag fylder Paris Hilton 26
år og står igen oppe i Idalape i

I det store
spa-område
er der
swimmingpool,
sænket gulv
med hynder
på stenbænke
med
minimalistisk
ildsted i
midten og i
et lidt højere
niveau
liggestole
med udsigt til
Alperne.

Ischgl indbudt af Günther Aloys. Denne gang skal hun drikke
to nye prosecco-produkter. I aftes var hun i selskab med hotelejeren i Wien for at deltage i det
prestigefyldte operabal, hvor
hun bar en kjole specielt designet til hende af Karl Lagerfeld.
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Gourmet
Ligesom Paris Hilton har
Ischgls skigæster mulighed for
at indtage ypperlige måltider i
skiterrænet ved Idalpe på den
udendørs terrasse i det nybyggede Alpenhaus. På førstesalen
er der indrettet vip-club, hvor
medlemmer kan slappe af i en
lounge med pejs og designermøbler, alt imens skistøvlerne
hænger på opvarmede støvleknager i garderoben, og hjemmesko i filt er til fri afbenyttelse.
Når vejret er til det, er der
dækket op udenfor på terrassen
med hvide duge og stofservietter. Bagefter kan kaffen nydes i
bekvemme liggesofaer, som koster 8 euro for et hvil.
Pardorama, som ligger i 2600
meters højde, er en bygning i
moderne arkitektur bestående
af store glasflader, stål og beton.
Pardorama har virkelig panorama-udsigt. Her er der ligesom
i Alpenhaus cafeteria i stuen
og gourmetrestaurant på første sal samt kongresfaciliteter
øverst. Der er direkte adgang
til Pardorama fra Pardatchgratgondolbanen.

Med eller uden ski
Skiområdet i Ischgl er så viseligt indrettet med gondoler og
lifter, at ikke-skiløbere også kan
komme rundt i skiområdet. De
kan endog mødes med deres
skiløbende familie eller venner
til frokost på den anden side af
grænsen i den toldfrie lille by
Samnaun, der ligger i Schweiz.
Foruden den otte kilometer
lange piste fra Palinkopf i 2864
meters højde har Ischgl Elevenpisten, der – som navnet siger
– er en 11 kilometer lang piste
fra Greitspitz og helt ned til asfalten midt i byen. I Ischgl kan
man næsten altid løbe på ski

Østrig

ned til byen uanset vejret. Det
kunne man også i sidste uge,
da temperaturen i over otte dage havde været oppe over fem
plusgrader. Derfor nød mange af byens gæster i særlig grad
afterski-timerne for høje decibel i Nikis Stadl.
Her kan man hver dag opleve ejeren af stedet, Niki himself. Han sætter stemningen og
giver den for fuld sang og udblæsning samtlige 130 dage i
sæsonen med makkeren Marco. Alle skråler med, og øllet
flyder i stride strømme. Kan
det være bedre!

Ischgl
Vip-liftkort til Ischgl-Samnaun i seks
dage, voksne 182,50 euro, Silvrettaliftkort, inkl. Kappl, Galtür og See, 214
euro.
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■ Skiområdet: Silvretta-Arena har i alt

230 km pister, 40 lifte og gondoler
og 580 snekanoner.
■ Events: Sæsonafslutning 29. april

med open-air koncert på Idalpe
med sangerinden Beyonc.
■ Afstand i bil: København-Ischgl 1130

km, ca. 12 timer
Kruså-Ischgl, 1078 km ca. 10 timer
■ Fly: København-München,
hoteltransfer ca. 3,5 timer
Turistinfo: www.ischgl.com
Skiskole: www.schneesportakademie.at
Hoteller: Madlein www.madlein.com
Trofana Royal: www.trofana.at
■ Historie

Ischgl (navnet betyder ø) var tidligere
en ø omgivet af vand.
Første turistbureau åbnede 1929,
første gondol åbnede i 1963.
Bjergbanen ejes af private i Ischgl.
Byen har ca. 1500 indbyggere.
■ Overnatning i Ischgl:

Fire stjerner: 65 hoteller/hotel-garni.
Tre stjerner: 54 hoteller/hotel-garni,
254 lejligheder, m. fl.
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• Fotosafari • Badeferie • Jagtsafari • Fiskeri • Safari
på elefantryg • Hestesafari • Bryllupsrejse • Victoria
Falls • Varmluftballon • Dykning med hvide hajer •
Vinsmagning • Den ultimative togtur med Rovos Rail
og Blue Train • Golfture til nogle af verdens bedste
baner • Gruppeture med dansk rejseleder eller indv.
sammensatte ture • ...og meget mere...

på
Se yderligere

o-travel.com
www.limpop
20 25 40
eller ring 62
t rejseprogram
og få tilsend

Eksklusive rejser til Afrika

