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Jo mere vi gør vores ting, jo mere kan du gøre din

GØR NOGET, DU ALDRIG 
HAR PRØVET FØR

Gambia
Sunprime Tamala Beach, kategori 4+
AFREJSE F.EKS. 2/4

1 UGE 5.499,-
ÅBNINGSRABAT 500,- PR. PERSON

I mere end 60 år har Spies hjulpet rejse-
lystne danskere med at opdage verden. 
Vi har introduceret spændende rejsemål 
på de fleste kontinenter, for selv om 
Mallorca og De Kanariske Øer er skønne 
klassikere, vil mange af os gerne udvide 
horisonten og opleve nye hjørner af ver-
den. Prøv f.eks. Kap Verde, som byder på 
en perfekt kombination af superstrande 
og undervandsliv, eller solsikre Gambia 
i Vestafrika, hvor vi nu åbner et spritnyt 
Sunprime for dig, som rejser uden børn. 
For hvis nysgerrighed på nye steder er 
din ting, så er nye rejseoplevelser vores.

BESTIL PÅ SPIES.DK ELLER 70 10 42 00

Buustamon Fjällgård
Du skal helt ud til den vestlige del af Åre-
området for at havne på Buustamon
Fjällgård, der ligger lige på trægrænsen i
Ullådalen 732 meter over havet. Du får
det næppe hyggeligere end her – ild i pej-
sen, rå brædder over det hele og glim-
rende mad. Men det oplagte clou er den
(lovligt!) hjemmebrændte snaps, der
bliver til i stedets destilleri i kælderen,
hvor der også arrangeres smagninger.
WWW buustamonsfjallgard.se

Copperhill Mountain Lodge
Der går nok mange, mange år, før Cop-
perhill Mountain Lodge ikke længere er
kendt som kulissen til Ruben Östlunds
fremragende debutfi��lm, ’Force Majeu-
re’. 

Hotellet er en af Europas største træ-
konstruktioner, hvor gæster – både be-
boere og spisende – mødes af en 22 me-
ter høj lobby med en kobbervæg på 230
m2. Design og arkitektur er enestående. 

Maden er også god. Forvent lokale rå-

varer som ren, svampe, blåbær, multe-
bær og aborre. Men hold jer fra børne-
buffeten – den så umanerlig kedelig ud
den aften, Politiken var forbi.
WWW copperhill.se

Hotel Åregården
Du bliver budt velkommen af en enorm
udstoppet elg i indgangen til byens æld-
ste (fra 1895) og nok mest eksklusive ho-
tel, Hotel Åregården. Du kan spise både i
Vinbaren og i restauranten Capo. 

Sidstnævnte laver helt fremragende
mad. Eksempelvis en variation af den
svenske klassiker matjesill, hvor fi��sken
kommer på bordet med Västerbotten-
sost, et æg pocheret ved nøjagtig 63 gra-
der, friterede kartofl��er, cremefraiche,
brunet smør og løg (135 svenske kroner,
cirka 95 danske).
WWW aregarden.se

Hotel Fjällgården
Hotel Fjällgården er Åres mest berømte
afterskisted, hvor helt op til 600 perso-
ner kan klemmes ind, når dagen på ski
er slut. 

Men den nye hotelchef, Martin Gun-
narsson, der selv er vokset op i Åre, men
de sidste mange år har været med til at
drive det fremragende Stockholm-hotel
Skeppsholmen, vil også gøre Hotel Fjäll-
gården til et sted, hvor folk kommer for
at spise. Så nye folk er på plads i det åbne
køkken, og der er nye retter på kortet
samt godt lokalt brygget øl.
WWW fjallgarden.se
sune.bencke@pol.dk
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er ild i pejsen,
glimrende mad 
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