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Fred og ro

på første klasse

FRANKRIG

PORTUGAL
Lissabon

SPANIEN

Pragtfulde klostre,
storslåede herregårde og private
luksusvillaer.
Weekend guider
dig til de mest
eksklusive hideaways i det
nordlige Portugal
Af Tom Okke

Luksuriøs idyl
Højt hævet over landsbyen
Marialva ligger otte gamle
stenhuse, der siden 1997 er
blevet opkøbt og istandsat
af et ungt, designorienteret
ægtepar, der har tjent deres
formue i tekstilindustrien.
I dag rummer husene 24
luksuriøse værelser, som alle
udlejes fra dag til dag. Man
vælger selv, om man ønsker
at leje et helt hus med eget
køkken og fællesrum eller
bare et enkelt værelse. Den
store pool er helt fænomenal,
ligesom restauranten er en af
områdets allerbedste. Det er
afslappet, cool og gennemført
god stil. Priser fra 145 euro
per nat. www.casadocoro.
com.pt

En verden af velvære

Det historiske sus

Aquapura Douro Valley er gennemført elegance. Hotellet, der er designet i 2007 af den anerkendte,
portugisiske arkitekt Nini Andrade Silva, er det ultimative for enhver design-, spa- og vinconnoisseur.
Alene hotellets spa er på imponerende 2200 kvadratmeter, mens poolområdet er en sand oase med
udsigt over den smukke dal, der omgiver ejendommen. Aquapura rummer 50 hotelværelser samt 21
villaer. Oprindeligt var villaerne til salg, men på grund af den økonomiske krise gik salget i stå, og
villaerne lejes i dag ud på ugebasis, hvor gæsterne frit kan benytte de formidable fælles-faciliteter.
En overnatning på Douro-dalens mest eksklusive hotel koster fra 190 euro per nat. 

www.aquapurahotels.com

I 1940’erne fik en portugisisk turismedirektør en genial idé. I stedet for at lade en række af
landets historiske bygninger, klostre og monumenter forfalde, burde man i stedet indrette
hoteller i de historiske rammer. Og således åbnede i 1942 den første såkaldte pousada. Siden
er yderligere 39 kommet til. En af de mest charmerende i det nordlige Portugal er Santa
Marinha nær Guimaraes, der i øvrigt er europæisk kulturhovedstad i år. 1200-tals bygningen
husede oprindeligt et augustinerkloster, men blev i 1985 omdannet til hotel med restaurant,
stor swimmingpool og rummelige værelser. I hotellets storslåede lokaler serveres en fremragende morgenmad, mens menuen i husets restaurant byder på lokale egnsretter. Overnatninger
fra 1200 kr. per nat.
www.pousadas.pt
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I kulørte rammer
Okay, udefra set ligner
Casa de Sezim i nærheden af
Guimaraes virkelig ikke noget
særligt, men al tvivl bliver
gjort til skamme, når man
træder indenfor i de hyggelige
rammer. Her bor en familie, der
gennem generationer har dyrket egen vin og plejet omgang
med både den portugisiske og
internationale elite. Specielt
lokalerne i stueetagen vidner
om internationalt udsyn, for
her er væggene dekoreret
med fantastisk flotte og
farverige tapeter med motiver,
der strækker sig kloden rundt.
Ikke alle dele af huset er lige
velholdt, men charmerende er
det i hvert fald. De få gæsteværelser er simple, men det er
omgivelserne, haven, poolen
og husets historie, der gør
dette sted værd at aflægge et
besøg. Priser fra 85 euro per
nat. 
www.sezim.pt

Lej din egen villa
I hjertet af Douro-dalen ligger Casa de Gouvaes på toppen af en bjergside med den skønneste
udsigt. Villaen er opført på en uforstyrret vej i en lille landsby, og der er plads til hele tre familier
med tre værelser ensuite, egen pool og endda mulighed for en husholderske, der kan sørge for
al mad og drikke. Det er laid-back luksus til dem, der blot vil have fred og ro og nyde naturen i
vinlandskabet. Alt sammen til en pris af 350 euro per nat for seks personer.

Bo på vingården
Vingården Quinta De Pacheca nær byen Regua er stadig i fuld gang, men har udvidet forretningen
til også at omfatte et moderne og luksuriøst hotel kaldet The Wine House. Værelserne er faktisk
indrettet oven på de haller, hvor arbejderne stadig tramper rundt i vindruerne hvert år til høsttid i
september-oktober. Bevæger man sig herfra og ned i kælderen, står de enorme trætønder, der hver
rummer op mod 11.000 liter vin. Behøver vi nævne, at gården selvfølgelig ligger smukt omgivet af
vinmarker, så langt øjet rækker. Prisen for en overnatning i de moderne værelser begynder ved 120
euro per nat. 
www.quintadepacheca.com

Grevens lækre landsted
Ganske som herhjemme lider de portugisiske slotte og herregårde og har svært ved at få
økonomien til at hænge sammen. Derfor har de åbnet op for turister, der både kan besøge og
bo på dem. I et af de mest naturskønne områder nær Ponte de Lima ligger herregården Paco de
Calheiros, hvor greven selv, Fransisco de Calheiros, tager imod sine gæster, der bydes indenfor i det
private hjem. Greven er gæstfriheden selv – og lidt af en levemand. Han viser gerne rundt i huset,
i haven og oppe ved tennisbanen og poolen, der ligger med den mest storslåede udsigt
over det bakkede landskab. Rammerne er smukke, værelserne ligeså. Herregården rummer desuden en række små lejligheder med eget køkken og badeværelse. Priser fra 125 euro per nat.
www.pacodecalheiros.com

SEJLFERIE
i Kroatien
www.ultra-sailing.dk

968 271 354
582 467 913
532 468 719
691 358 274
147 359 862
734 921 658
723 845 196
319 875 462
491 623 578
827 649 135
856 917 423
456 213 789
374 596 281 367 945 736 821
219 784 635 924 178 592 346
685 132 947 581 263 184 597
528 739 416
369 148 752
714 256 389
425 139 876 492 531 927 468
139 678 452 613 897 364 152
867 425 193 875 624 581 397
382 596 714
273 658 941
916 743 285
168 479 235
754 281 639
945 213 876
243 917 568
356 142 789
591 862 347
482 795 613
678 354 921
719 836 524
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