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Mai-Britt E. Sverd

På
reisefot

Visste du at Norges selvstendig
het ble avgjort i Danmark for
200 år siden? Det skjedde
nemlig ikke på Eidsvold, men
på Hindsgavl Slott på øya Fyn
i Danmark. Her signerte kong
Frederik 6. fredstraktaten mel
lom Norge og Danmark i 1814.
200 år senere kan du feire jubi
leet med et staselig slottsbesøk.

Jørn Hoel
Artist, blogger
og matelsker
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▴ FEIRING: Slottet Hindsgavl feirer
Norges 200-årsjubileum.
Denne våren åpner Hindsgavl Slott
dørene for nordmenn på jakt etter en
unik ferieopplevelse.
– I hele 2014 feirer vi 200-årsjubi
leet for den norske grunnloven og
Norges selvstendighet. Som nord
mann kan det være intere ss ant
å oppsøke stedet der grunnlaget for
selvstendigheten faktisk ble lagt. På
Hindsgavl Slott, som i dag er et av
Danmark mest spennende og tradi
sjonsrike hoteller, kan du bokstavelig
talt vandre inn i historien og selv del
ta i 200-årsm ark er ing en, sier Eli
Mandt Rømer ved Hindsgavl slott.
– I jubileumsåret vil vi feire den nor
ske selvstendigheten sammen med
nordmenn. Hadde det ikke vært for
det som skjedde nettopp her, ville
kanskje ikke nordmenn ha kunnet
oppleve Danmark som et deilig ferie
land. Derfor sier vi: Det er dejlig
å være norsk i Danmark! Og det skal
det spesielt være i år, smiler Rømer.

KROATIA

KAMERA
i lommestørrelse

– et ferieparadis!

En nyhet fra Canon er lomme
kameraet IXUS 265 HS med
kraftig superzoomer, et nytt
opptaksprogram og en rekke
tilkoblingsmuligheter som lar
deg forevige og dele spesielle
øyeblikk på en enkel måte. Veil.
pris er kr 1799. www.canon.no

mai-britt.sverd@egmonthm.no

DANSK
SLOTT
vingesus

LeserTIPSET

Maldivene er
feriedrømmen
Din største feriedrøm?
Å kunne reise til Maldivene.
Hvor reiser du gjerne tilbake?
Til Maldivene.
Hva liker du å gjøre i ferien?
Gå lange turer tidlig på
morgenen. Lese bøker. Spise
gode middager, fordi jeg stort
sett alltid reiser til steder som har
gode restauranter i nærheten.
Storbyen i ditt hjerte?
Barcelona.

EKTE SPA
FØLELSE:
Oil therapy
fra Biotherm
er en herlig
kroppsolje
i fin reise
størrelse.
Den er super
å bruke etter
en dusj eller
som mykgjø
rende olje
i badekaret. Pris ca. kr 295.

Ferieturen til Kroatia over
gikk alle mine forventninger.
Vi var seks damer på tur til
øya Brac i slutten av august,
hvor én hadde leilighet i Su
petar. Det var rent og pent,
veldig god mat, hyggelige
mennesker og vann så krys
tallklart som jeg aldri har
sett før! Og ikke minst var
det billig i forhold til Norge.

Vi hadde en opplevelsesrik
dag i Split og leide bil og be
søkte Bol og Skrip. I lands
byen Skript ble vi vist rundt
blant 300 år gamle steinhus
av en gammel dame som la
ger olivenolje og rødvin. Én
ting er sikkert, det blir en tur
til Kroatia igjen!
Hilsen Anne-Cathrine
Skogmo, Nesbru

Vandring
i irsk gjestfrihet

Hva shopper du i ferien?
Vin.
▴ NORGESHISTORIE:
Hindsgavl Slott på øya
Fyn i Danmark var viktig
da Norge ble selvsten
dig i 1814.

Har du en
restaurantanbefaling?
Les på min blogg, trøffelhelt.no,
for å finne mine restaurantanbefalinger. Akkurat nå er det
Fauna i Oslo. Jeg tenker på Bjørn
Svenssons restaurant hver enes
te gang jeg er sulten. Minnet om
den vakre versjon av tartar ligger
ennå i mathjertet mitt og venter
på et ekstranummer.

▸ KULINARISK: Slotts
hotellet er kjent for sitt
gode kjøkken.

Beste hotellopplevelse?
Hotel Tres i Palma de Mallorca
og La Quinta Hotel & Spa
på Menorca.

▸ STILFULLT:
I Hindsgavl Slott
kan du bo som
en dronning.

Favorittbadestrand?
Bortsett fra Maldivene, må det bli
Playa San Sebastian i Sitges. En
liten by rundt 35 kilometer sør for
Barcelona.

OM
HINDSGAVL SLOTT
Slottet er mest kjent for sine fantastiske matopplevelser,

gode service og vakre, grønne omgivelser ved sjøen.
Adresse: Hindsgavl Allé. Middelfart. Tlf.: +45 64 41 88 00.

www.hindsgavl.dk
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Erik Anderson
Merlot Reiser
The Wicklow Way er en fottur i fjellandska
pet Wicklow, litt sør for Dublin. Fjellene i Ir
land er ikke høye, men de har lite skog slik
at du likevel får den herlige fjellfølelsen med
flotte panoramautsyn. At stiene er lette å gå,
er også en fordel. Og du er aldri langt fra en
landsby — med pratsomme og vennlige
mennesker, enten du møter dem som vert
skap når du overnatter på trivelige «Bed &

Det lille
EKSTRA

Breakfast», eller på livlige puber om kvelden.
The Wicklow Way er en populær vandrings
vei blant irene selv og det merkes på stem
ningen underveis. Løypa passerer blant an
net Glendalough, Irlands mest hellig landsby
med mye historie knyttet til Irlands kultur og
religion. Startstedet Tinahely er lett å kom
me til med lokaltog fra Dublin
Les mer på www.merlot.no
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Fra lesernes
gamle album

Min
REISE

Guilin

Vigdis Fondevik
Markedssjef,
Mitt Kina

– et kinesisk drømmested

3x KINA

Reis til Sanya, Kin
på Hawaii. Her er det flot
1
te hoteller, kritthvite strender,
as svar

palmer og asurblått hav.
Stikkord: Velvære.
Eventyrlige Tibet. Ta lyn
tog fra Lhasa til Beijing.
De første 1200 kilometerne
byr på spektakulære omgivel
ser på verdens tak 5000
meter over havet.
Historiske Kina. Beijing,
Datong og Xi’an — med
de kanskje viktigste severdig
hetene i Kina.

2

3
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Jeg har virkelig fått oppdage Kina som ferieland, og det
te store landet har så utrolig mye å by på. Mitt drømme
sted på jord er GUILIN som ligger i provinsen Sichuan.
Dette er et drømmeaktig sted med sine mange og store
sukkertoppfjell, og det er nok ikke tilfeldig at det er her
Kinas kunstnere reiser for å få inspirasjon til å male, skri
ve osv. Her hersker det en helt egen fred og ro i de vak
reste omgivelser. Dette er Kinas Provence eller Toscana,
om du vil. Det er også mye å oppleve i traktene rundt.
Jeg anbefaler en sakte båttur på den vakre Li-elven, en
fire, femtimers tur opp til Yangshou, hvor du underveis
kan nyte det yrende livet langs elvebreddene. Her er folk
som står i vannet og sanker sjøgress, her er fiskere og
selgere. Og så gjør det jo heller ikke noe at det er her i
Sichuan du finner Kinas aller beste kjøkken! Dette er min
vitaminbombe. 
www.mittkina.no

Min første reise

«Året var 1949. Jeg var åtte år
og skulle på min første uten
landstur; båttur til Holland fra
Bergen. Min far var sjømann
og jeg fikk være med på den
ne turen mens moren min lå
på Kvinneklinikken. Jeg skulle
få en bror. Opplevelsene sto i
kø diss e dag en e. Jeg fikk
oppleve Rotterdam, Amster
dam, Haag — og det ble båt
tur på kanalene, spennende
museumsbesøk, en tur i dyre
hagen og ridetur på esel i ba
debyen Scheveningen, som
ligger rett utenfor Haag. Det
interessante er at jeg husker
så mye av dette etter alle dis
se årene! Et veldig hyggelig
minne fra tidlige barneår.»
Med vennlig hilsen,
Kari Bergersen, Hamar

Lyttdetillokale

Vil du unngå turistfelle
ne på neste storbyferie,
kan du sjekke www.
likealocal-guide.com,
der innbyggerne i 30
byer deler sine beste,
lokale tips. London,
København, Stockholm,
Barcelona og Berlin er
blant byene du finner
her.

Dråpe for
vann, vann
for verden!

Med smykkemerket Dråpe, som bygger på det
naturen har å by på, er Bjørklund nå stolt samar
beidspartner med UNICEF. Tusenvis av barn dør
hver dag i mangel på rent drikkevann og hygiene.
Når du kjøp er et smykke fra Dråpe, er du også
med på å gi rent drikkevann til
barn i Mosambik. – Med bu
tikker over hele landet er det
fint å samles om en hjertesak
sammen med UNICEF, sier
Tore Hov i Bjørklund Norge.
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KUL i København

Restaurant Kul er siste gastrotilskudd i Køben
havns gamle slakterkvarter, «Kødbyen». Stedet
er riktignok hipt, men på dansk viser navnet
først og fremst til kullovnene som brukes til å
tilberede maten. Sett av en helaften, reserver
bord til vennegjengen og nyt mange deilige
småretter. «Ville rejer» med avokado og korian
der anb ef al es! Forts ett kveld en
i baren PatéPaté el
ler ta en cocktail på
Lidkoeb en kjapp
spasertur unna.
NETTADRESSER
www.restaurantkul.dk
www.lidkoeb.dk
www.patepate.dk

Verdens beste
SHOPPINGBYER
WIEN: Her får
du mye historie,
fantastisk kafé
liv og mye for
pengene.
TV-kanalen CNN har laget en oversikt over
verdens beste byer for shopping. De har
bedt eksperter på internasjonal handel gi
poeng til byene på en skala fra 1-10, ut fra
fire kategorier:
TRANSPORT: Pris på taxi, kvaliteten på
offentlig transport, bredde av muligheter
og tidsbruk på transport.
PRISER: Generelt prisnivå
og muligheter for salg.
VARIAJON: Bredden i utvalget,
Her er
antall butikker osv.
shopping
OPPLEVELSE: Service og
kompetanse, kvalitet på utstil
byenes
linger og interiør, samt mat10
-på-topp:
og hotellmuligheter.
1. New York
2. Tokyo
Aller billigst er Kuala Lumpur, et
3. London
terfulgt av Tokyo, Wien og Bue
4. Kuala Lumpur
nos Aires. Er du opptatt av den
5. Paris
beste shoppingopplevelsen, bør
6. Hongkong
du velge New York, London,
7. Buenos Aires
Paris eller Tokyo. Ser vi på sam
8. Wien
let score for byene, troner New
9. Dubai
York på toppen.
10. Madrid
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▴ NEW YORK: På shopping
toppen med størst variasjon.

LONDON:
Evig aktuell.

▴ BUENOS AIRES:
Tango for to, god mat
og rimelig shopping.
◂ KUALA LUMPUR:
Gode tilbud og lave priser.
Foto: Hindsgavl Slott, Mai-Britt
Sverd, Jørn Grønlund, Mitt
Kina, Merlot Reiser, Colourbox,
Bjørklund, VisitDenmark
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