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hotel

Femstjernet hotel i et 100 år gammelt palads ved kanten af Como-søen. Hotellet optræder meget passende  
i filmen “Gran Hotel”, hvor Greta Garbo omtaler det som “that happy, sunny place”. Til hotellet hører deres egen 

park, spa og fire spisesteder. Overnatning fra 3800 kr. pr. nat. Grandhoteltremezzo.com
Børsen var inviteret af Gran Hotel Tremezzo, der betalte overnatningerne 

Grand Hotel Tremezzo

TeksT Missu sCHneiderMann FoTo Pr 

Old  
wOrld cHarm  

ved cOmO
 L

ago di como. Hvis ordet vækker indre billeder af luksus, 
ro og old world charm, så hold bare fast i det. For en tur 
til et af de mange luksushoteller, der ligger ved foden af 
den omfangsrige como-sø, er lige præcis det. de bed-
ste hoteller er i overvejende grad gamle palazzoer med 
al den overdådighed, de rummer. Imposante bygninger 
med overdådige udsmykninger, balkoner, naturligvis 
med udsigt til the main attraction, søen. 

Italienerne er bare det mere flashy end os skandi-
naver, og gudskelov for det. det ville føles forkert, hvis 
nogen havde fået den idé at rive den italienske glamour 
ud af de historiske rammer og skabe et stramt Scandi 

Style-hotel på disse kanter. der er dog en hårfin balance mellem ekstravagant 
dekoreret og virkelig dårlig smag. På Grand Hotel Tremezzo har de næsten fat i 
den rigtige balance og får guldrammer, juvelfarver og blomstermotiver til at virke. 
men det, der virker allerbedst, er, hvor afslappede de kan få de overdådige omgi-
velser til at virke. man føler sig godt tilpas, fra det øjeblik en uniformeret dør-
mand overtager ens taske, og man bliver eskorteret i elevator op til det gode liv 
ved søens bred.

En anden verden
vi skandinaver har tendens til at vælge milano, rom, Firenze og venedig, når vi 
skal til Italien, og det er egentlig synd. Geografisk er como-søen relativt tæt på os, 
men du får stadig en oplevelse af virkelig at komme et nyt og anderledes sted hen. 

man kan ikke flyve direkte dertil. Nærmeste lufthavn er milano, og herfra skal 
man køre en times tid for at komme til Tremezzo. den gode nyhed er, at du på den 
største del af turen har udsigt til como-søen på den ene side. På den anden veks-
ler udsigten overvejende mellem bjerge og relativt ydmygt udseende huse, men 
lad dig ikke narre. Ned mod søen ligger nogle af Italiens mest fornemme palæer 
fra den tid, hvor man ikke skelede til prisen, gemt. det samme gør sig gældende op 
ad bjergene, dog kun i en vis afstand til søen. Hovedreglen er, at jo længere oppe i 
bjergene du kommer, des mindre fornemme er forholdene. 

Grand Hotel Tremezzo ligger standsmæssigt med søen lige neden for, dog med 
en smal vej imellem. men det skal du ikke bekymre dig om; døgnet rundt står 
hotellets fornemt klædte personale klar til at eskortere dig over, og desuden er 
trafikken begrænset.

Ingen minimalisme her
Hotellet har til huse i et imposant art nouveau-palads på vestsiden af como-
søen med den mest pragtfulde udsigt over søen mod Bellagio og Grigne-bjergene. 
Paladset stammer fra la belle epoque i slutningen af 1800-tallet og bærer præg af 
den tids hang til skønhed, sorgløshed og tro på en lysende fremtid. al den positi-
visme og overflod er en lise for sjælen at træde ind i. Også når du kommer direkte 
fra dit minimalistisk indrettede skandi-hjem, for selvom det kan virke overdrevet 
med guld, ornamenteringer, velour, silke og masser af farver og svungne former, 
fungerer det i omgivelserne. du føler dig en anelse mindre nøgtern og får lyst til at 
ranke ryggen og tage dit bedste tøj på, når du ankommer her, og egentligt kunne 
du da også godt begynde at gå lidt mere med perlekæder og guld.

et par timers rejse væk finder du en  
verden af luksus i den overdådige genre. På 

Grand Hotel Tremezzo er alt skabt til at gøre dit 
ophold til en oplevelse for alle sanser

Velkommen til Grand Hotellet, 
hvor armbevægelserne og 
udsmykningen er større end 
de fleste steder. 



1514

det er en kliché at sige, at man spiser suverænt i Italien, men det gør man nu 
engang. Grand Hotel Tremezzos hovedrestaurant, la Terrazza, er en af kun en 
håndfuld restauranter i verden, der serverer den italienske mesterkok Gualtiero 
marchesis signaturretter. marchesi regnes for at være grundlægger af det moder-
ne italienske køkken, og det helt store nummer på la Terrazza er deres risotto 
med safran og guld. Ja, guld i en sirlig firkant på toppen af retten. risottoen er en 
del af stedets marchesi menu degustazione eller Tasting menu, som også byder 
på hummer med pebersovs, havaborre med kapers og sellerisauce, kalvefilet med 
foie gras og sorte trøfler og chokoladefondant med tranebærsauce. Naturligvis 
indtages middagen på la Terrazza med udsigt over sø og bjerge. 

der findes også et trattoria og vinbar, T Bar, som serverer lokale retter og et 
udvalg af de fineste italienske vine, en klassisk hotelbar, som byder på cocktails, 
let frokost og en drink efter middagen. der er også en pizzabar.

du behøver egentligt ikke forlade hotellet, men gør det alligevel. Om ikke andet 
for at trisse ud til en pool.

Spring i
For ja, du kan naturligvis bade på Grand Hotel Tremezzo. ved foden af como-
søen finder du hotellets beach bar, hvor du kan få frokost og til middag grillet kød 
og fisk. Her indtages mad og drikke under hvide parasoller i ægte badehotelstil, 
ligesom du kan slappe af og nyde solen og udsigten i liggestole, belejligt tæt på  

champagnebaren. Når du vil bade, skal du blot over en lille bro ned til swim-
mingpoolen, som er placeret nede i søen. Hvis du hellere vil bade lidt mere roligt 
og gemt væk, kan du springe i hotellets flower-pool, som ligger oppe ad bjerget 
som en del af stedets park. der er ro, duftende blomster, gamle træer og palmer. 
I forbindelse med hotellets prisvindende spa, T Spa, ligger stedets tredje pool, en 
indendørs infinity-pool af ren wellness med vinduer fra gulv til loft, så du kan 
ligge i poolen og nyde synet af bjerge og sø. 

como-søen er the main attraction, så under et ophold skal du tage en sejltur på 
den enorme sø, hvorfra du virkelig kan nyde sceneriet. du kan booke forskellige 
sejlture på hotellet, fra private ture til større selskaber, eller hoppe på den lokale 
færge, hvis du vil gøre som italienerne.

Fordi livet på hotellet i den grad er centret om søen og vejret, lukker det ned 
hver vinter.

Forkælelse på alle planer
Omdrejningspunktet for hele opholdet på Grand Hotel Tremezzo er selvforkæ-
lelse, og det gælder også for T Spa, fra hamam-suiten bygget i bløde former af 
hvid lasa-marmor og saunaen med søudsigt til det store udvalg af behandlinger.

apropos forkælelse er servicen ikke til at komme udenom. den er afslappet, 
uformel og behagelig. allerede efter et par timer nikker og smiler personalet til 
dig, som om at I kender hinanden. Hvad du end har brug for, skal du bare spørge, 
for sådan er det jo mellem venner. Og du kan også få det, du ikke lige vidste, du 
ville blive virkelig glad for. For eksempel slikbuffeten i lobbyen. Ikke noget med 
tarvelige slikskåle her, nej, her fylder man skumfiduser, vingummi og lakrids i sto-
re krystalkrukker med dekorerede låg og placerer dem på et svungent rokokobord 
i italiensk marmor. Se, det er den slags, der får dig til at komme tilbage. 

allerede efter et par timer 
nikker og smiler personalet 

til dig, som om I kender 
hinanden. Hvad du end 

har brug for, skal du bare 
spørge, for sådan er det jo 

mellem venner

Fra poolen bag hotellet er der 
udsigt til Como-søen og de 
omkringliggende bjerge.

Bag hotellet folder sig en 
hel park ud med snirklede 
trapper og små steder, 
man kan få for sig selv.

Hop i Como-søen. Hotellet 
har sin egen lille indhegnede 
pool i bredden.


	Grand Hotel Tremezzo, Denmark , Boersen Pleasure Rejser, January 2020
	ITALY

