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Vi är många som är sugna på att resa igen och om allt går som
det ska med vaccinationerna kanske vi kan våga oss iväg till
sommaren. Vi vet att ni konnässörer tycker om att semestra på
egen hand och gärna i egen villa med pool. Därför kommer här
en guide till lyxpang á la Connoisseur och sättet att ta sig
dit på blir förstås med eget private jet.
av : p e r n i l s s o n

Semesterplanerna blev nog inte riktigt som tänkt för särskilt
många av oss under förra året. Hur 2021 blir får tiden utvisa men
vad vi redan nu vet är att det är både lyxigt, smart och säkert att
samla sina nära och kära för en semester i en stor lyxig villa med
alla tänkbara bekvämligheter. Här kan ni njuta på en och samma
plats utan att behöva lämna vare sig villan eller dess tomt i onödan. I ert eget skyddade semesterparadis kan ni att äta frukost i
pyjamas i skuggan vid poolen och ni behöver inte umgås med
andra än de ni värnar mest om. Glöm restaurangträngsel och
laga istället mat tillsammans eller varför inte få den tillagad och
serverad av en proffsig kock från området. Välkommen att välja
till ditt “home away from home”!

Villa Sola Cabiati
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Sverige

STOCKHOLM
RUIN RETREAT

Vi är nog många som förra sommaren upptäckte hur fantastiskt
det faktiskt kan vara att semestra i Sverige. Ruin retreat är en av de
solklaraste anledningarna till att inte lämna riket, när det är dags att
hämta andan och sätta guldkant på tillvaron med de man tycker mest
om. Uppe på en höjd nära vattnet i Saltsjö-Boo, 25 minuter från
Stockholms city, ligger vackra Ruin Retreat med sin smakfulla
design, såväl på utsidan som i de fyra sovrummen och de stora
sällskapsrummen. Här njuter man av poolen och grillen, det slående
ljusinsläppet på de 300 kvadratmetrarna, utsikten från taket där man
med fördel dricker drinkar och lugnet i den avskilda miljön. Flyg till
Arlanda eller Bromma och ta dig sista biten med bil, eller varför inte
med båt från city till närliggande brygga. Ett säkert tips är att boka
kocken Jakob af Petersens under vistelsen i den gamla ombyggda
ruinen.
Cirkapris per natt för åtta personer: 25 000 kronor.
www.ruinretreat.se

STOCKHOLMS SKÄRGÅRD
VILLA MUSKÖ

Det är inte alla av oss som har förmånen att äga ett stort hus med
sjötomt i Stockholms sagolika skärgård. Tur då att Villa Muskö finns.
I Stockholms vackra södra skärgård, 45 minuter från city, ligger detta
suveräna andningshål för den som vill semestra och uppleva en av
planetens vackraste naturmiljöer. Här finns bastu, bubbelpool och totalt
sju dubbelrum fördelade på två byggnader. Om man är sugen så åker
man jet ski, skjuter lerduva eller åker en guidad båttur i skärgården.
Maten lagar man tillsammans med utsikt över moder natur, eller njuter
av när rätterna serveras av en prisbelönt kock med full koll på
detaljerna. Sjön suger men det gör garanterat inte Villa Muskö.
Cirkapris per natt för åtta personer: 20 400 kronor.
www.villamusko.se

Villa Strandvägen

Danmark

VILLA STRANDVÄGEN

HOLTE

VILLA TIDLÖS
Anledningarna att packa bilen, köra söderut och över Öresundsbron till
Danmark är många. Bara 25 minuters bilfärd från centrala Köpenhamn och
ytterligare några minuter från flygplatsen Kastrup ligger en av de främsta
anledningarna, Villa Tidlös, heter den och är belägen vid sjön Furesö. I
detta, på många vis typiskt skandinaviska hus, ingår bland annat måltider
tillagade av villans kock, conciergeservice, champagne och mycket mer.
Fem sovrum med dubbelsängar. Får vi föreslå en heldag i Köpenhamn med
smörrebrödslunch och Aalborg på Schönnemann, följt av promenad på
Langelinie och ett avslut på tvåstjärniga restaurangen Noma?
Cirkapris per natt för åtta personer: 65 000 kronor.
www.scandinavianhospitality.com
Villa Tidlös
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ÖSTERLEN

Ruin Retreat

Hand upp alla storstadsbor som semestrat på Österlen och känner för
att göra en Ulf Lundell, bums ringa flyttfirman och slå ner bopålarna i
sydöstra Skånes sagolika natur. Här njuter du av vinden, vidderna och
dofterna samt de trivsamma restaurangerna, rökerierna och de böljande
sädesfälten. Oavsett om du föredrar att tillbringa påsken här (konstrundan med stort k som äger rum här då, är snudd på världskänd vid det
här laget) eller om du föredrar sommaren så har Österlen något genuint
och själavårdande. Och vem behöver inte det i dessa tider? Vi föreslår att
du tar bilen till Villa Strandvägen som ligger strax öster om Ystad, låt oss
kalla det porten till Österlen. Här kan ni bo 14 personer i sju sovrum, njuta
av kockens vällagade mat och utsikten över havet. Villan som byggdes
1829 har renoverats varsamt, har uppvärmd pool och närhet till intilliggande Ystad Saltsjöbad. Vi föreslår en cykeltur eller bilutflykt med
nedvevade fönster till Dag Hammarskjölds Backåkra, Olof Viktors Bageri
och vackra sandstranden Sandhammaren. Och en biltur till pittoreska
fiskelägena Brantevik och Skillinge.
Cirkapris per natt för åtta personer: 18 500 kronor
www.villastrandvagen.se

CONNOISSEUR

|| 105

SEMESTERTREND

SEMESTERTREND
FOTO: PHILIPVILE.COM

Italien

ITALIEN, UMBRIEN

CASTELLO DI RESCHIO, SPINALTERMINE

COMO

VILLA SOLA CABIATI
Några minuters båtfärd från undersköna Grand Hotel
Tremezzo vid den romantiska sjön Como i norra Italien ligger
Villa Sola Cabiati. Här lever man livet likt en huvudrollsinnehavare i en film på temat La belle époque. Den aristokratiska
och slottslika byggnaden har sex magnifika sovrum för totalt
tolv personer som kan slappna av i sköna sängar, eller varför
inte vid poolen eller trädgården? Man flyger till Milano för
vidare färd mot Como. Missa inte en kväll på Grand Hotel
Tremezzo med dess drinkar, mat och rivabåt som tar er på en
guidad tur på sjön.
Cirkapris per natt för åtta personer: 75 000 kronor.
www.grandhoteltremezzo.com/en/our-villa/villa-sola-cabiati/

Knappt fem mil nordväst om Perugia i den italienska
regionen Umbrien ligger, det slående vackra godset Castello
di Reschio med tillhörande husen Spinaltermine. Här njuter
man av det makalösa landskapet med vingårdar och olivodlingar. Man badar i poolen, spelar tennis, lär sig laga mat
av en lokal kock, man rider, man letar tryffel, man djupandas
och njuter av att vara med goda människor kring god mat och
dryck. Flyger gör man med fördel till Florens, en stad man
gör klokt i att stanna en natt eller två när man ändå är där.
Pris per vecka för åtta personer: 230 000 kronor.
www.reschio.com
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MALLORCA, ALARÓ

SON FUSTER PRIVATE MANSION
I september öppnar svenske superentreprenören Mats Wahlström
sin nästa stora satsning för lyxsemestrare som söker det där lilla
extra. Ungefär 25 minuter från flygplatsen i Palma slår den inspirerande mannen, som ligger bakom inte minst succén Puro Hotel, upp
portarna till en lyxigt inredd och topputrustad gård på 40 hektar
mark med odlingar, olivlundar, vandringstigar och diverse
utsiktsplatser. Son Fuster är vackert belägen med storslagen utsikt
över Alaródalen och vid foten av tvillingbergen som enligt sägnen
ger området en magisk kraft och energi. Matkonceptet är "farm to
table” vilket innebär att grönsaker, frukt, ägg, honung med mera
kommer från den egna gården. Alla övriga råvaror införskaffas
lokalt direkt från fiskare och köttbönder. Alla råvaror är odlade
organiskt och av fantastisk kvalitet. En högkvalificerad internationell kock förbereder frukost, lunch och middag samt diverse
hälsosamma snacks mellan måltiderna. Menyn bestäms i samråd
med gästen. Son Fuster har åtta dubbelrum, helikopterplatta,
bio, padelbana, stort öppet kök med matsal, fullt utrustat utekök i
poolområdet och stall. I priset ingår bland annat tre måltider
per dag, samtliga drycker, öppen bar, massage, städning och
conciergeservice.
Cirkapris per natt för åtta personer: 76 000 kronor

CASARES

Spanien

FOTO: ALLESSAN

MALLORCA, DEIÀ

BELMOND LA RESIDENCIA, VILLA PUEBLO
Tvärs över gatan från Belmond La Residencia i byn Deià på Mallorca,
ligger det charmiga trevåningshuset Villa Pueblo. Huset har bland
annat terrass för grillkvällar och pool för svalkande bad vid de
stunder man inte badar i havet som ligger några minuters bilfärd
norröver. Flygplatsen ligger i Palma, cirka 35 kilometers bilfärd från
villan som tillhör lyxiga hotell La Residencia som har förstklassig
mat, dryck, utsikt, SPA, gym och tennisbanor. Missa inte en vacker
utflykt i det kuperade närområdet: de Unesco-listade, pittoreska
Tramuntanabergen. I priset ingår båtutflykt, shuttle till havet och
frukostar. Om du mot förmodan drabbas av akut lappsjuka i huset
och dess vackra närområden, rekommenderas en tur till Palma för
shopping och restaurangbesök.
Cirkapris per natt för sex personer: 24 000 kronor
www.belmond.com
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FINCA CORTESIN, GREEN

Son Fuster Private Mansion

Belmond La Residencia

Finca cortesin, Green 10

10

”This is certainly one of Europe´s smartest places to escape to” skrev
välrenommerade brittiska Condé Nast Traveler om den stilfullt lyxiga resorten Finca Cortesin och vi på Connoisseur är de första att
hålla med efter våra besök där. Marbella Och Puerto Banus i all ära
men Casares, några extra minuter nordväst med bilen, är definitivt
ingen dålig idé det heller. Tvärtom faktiskt. Du som besökt resorten
Finca Cortesin vet att stället har någonting alldeles extra i fråga om
helhetsupplevelse i lyxklassen. Bor du i Green 10 så bor du i egen
villa på området, du har golfbil, egen pool, trädgård, färsk frukt,
färska blommor och utsikt över havet. Maten njuter du i villan eller i
någon av resortens välrenommerade topprestauranger. Transfer
ingår från Malagas flygplats (som ligger 50 minuter från villan), det
gör även daglig och regelbunden transport till resortens Beach Club
vid havet.
Spelar du golf eller tennis är anledningarna att lämna området så
gott som obefintliga, om inte shoppingen och barerna i Puerto Banus
lockar förstås… Säsongen startar, precis som mycket annat i Marbellatrakten, runt påsk.
Pris per natt för åtta personer: 40 000 kronor.
www.fincacortesin.com
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Sätten att sätta guldkant på en resa är flera, men frågan är
om inte privatflyg är det ultimata sättet att höja upplevelsen
och rama in resan i start och vid slutet. En rad långa väntetider kapas och komforten ombord är oslagbar. Du väljer
själv avgångstiderna och dessutom hålls sällskapet ihop på
ett trevligt sätt ombord, något som upplevs tydligt med formationen av sätena. Att det är ett säkrare sätt att resa ur
Covidhänseende är förstås ett trivsamt plus som drar ner
eventuell oro i gruppen. Priserna är olika beroende på vilket
bolag du väljer att flyga med, vilket plan du föredrar, hur
länge du är borta och vilken din destination är, men nedan
finner du två exempel på priser från två av branschens
aktörer på området privatflyg.!

CAP-FERRAT

GRAND-HÔTEL DU CAP-FERRAT,
VILLA ROSE-PIERRE
Cap Ferrat är den mytomspunna halvön på den Franska
rivieran, vansinnigt vackert belägen mellan Nice och Monaco. Till sagolika Villa Rose-Pierre kommer man smidigt
med bil längs kusten från Nice flygplats och väl här vill
man inte lämna den lugna tomten med poolen och trädgården som vetter ut mot Medelhavet. I Villa Rose-Pierre,
som har fyra badrum, bastu, gym, tennisbana och boulebana, bor man ledigt tio personer. Om man känner för en
promenad så går man med fördel runt på ”Cappen” och
spanar in alla de magnifika palatsen. Missa inte legendariska Villa Ephrussi de Rothschild med sin trädgård! Missa
inte heller en lunch på intilliggande och smakfulla Paloma
Beach och gör med fördel en mikroutflykt till Anjuna
Beach och Château Eza, en av rivierans bästa restauranger,
som dessutom har en oslagbar utsikt över Medelhavet och
Cap Ferrat. Om du blir shoppingsugen rekommenderar
vi en tur till Monaco, Nice eller varför inte Cannes. Villa
Rose-Pierre drivs av Grand-Hôtel du Cap-Ferrat som ägs
av Four Seasons.
Cirkapris per natt för åtta personer: 110 000 kronor.
www.fourseasons.com

INDUSTRIFLYG
Cirkapris per flygtimme för åtta personer
(beroende på flygplanstyp och destination): 49 000 kronor.
www.industriflyg.com

NORDIC AIR BROKERS
Prisexempel åtta personer fyra nätter
t o r Stockholm Palma: 330 000 kronor.
Prisexempel åtta personer fyra nätter och
t o r Stockholm Pisa: 275 000 kronor.
www.nordicairbrokers.se
Grand-Hôtel du Cap-Ferrat
FOTO: PETER WIXTROM

CAP D´ANTIBES

HOTEL DU CAP-EDEN-ROC,
VILLA SAINTE-ANNE
I maj öppnar ett av Europas lyxigaste och mest legendariska hotell, Hotel du Cap-Eden-Roc, ännu en villa
inom sitt majestätiska område på den franska Rivieran.
Villa Sainte-Anne kan stoltsera med 1 200 kvadratmeter fördelat på fem sovrum, matsalar, vardagsrum,
hammam, gym… Här ingår bland annat trädgård på
200 kvadratmeter, egen pool, spa-behandlingar,
endagsutflykt med Eden Rocs egen Riva, egen cabana
vid kanten av Medelhavet, butler, privat chaufför.
Flyg till Nice och missa inte de närliggande
strandklubbarna på fastlandet, ön Sainte-Marguerite
och lite stilfullt häng i hotellets bar när du ändå är på
området.
Cirkapris per natt för åtta personer: 275 000 kronor.
www.oetkercollection.com
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Restriktioner
Glöm inte att i god tid innan såväl bokning som avfärd,
kolla upp vilka restriktioner som gäller på din semesterort.
Privatflyg och egen villa i alla ära men om planet inte får
landa på destinationen på grund av rådande läge så blir
semestern inte riktigt så minnesvärd som det var tänkt.
På www.swedenabroad.se hittar du aktuell information
som förhoppningsvis gör det lättare att planera.

Industriflyg

Hotel du Cap-Eden-Roc

Nordic Air Broker. Interiören från Airwing AS.
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