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• Villa Strandvägen residerer i en svensk herskabsvilla fra 1899. Fotos: Mie Damgaard Kristiansen

Gourmet
Villa Strandvägen har masser af mad,
SVERIGE
Signe Lund Kristensen | rejser@bt.dk

2017 - I alt pr. person kr. 1.275,-

(min. 10 voksne)

Ved besilling af 20 voksne, er en prøvemiddag m/overnatning for 2 personer inkl. i prisen.

Kurser/golfophold/a la carte/dinner transportable m.m.

(min. 10 voksne)

I et traditionelt svensk
træhus i Villa Villekulla-stil
ligger det mondæne Villa
Strandvägen. Stolt tilbagetrukket et par hundrede
meter fra Østersøens isnende bølger inviterer det
diminutive hotel indenfor
i sine idylliske gemakker,
der giver mindelser til en
svunden barndomsfantasi, hvor landet ’hinsidan’
så ud som i Astrid Lingrens
børnebøger.
Der er ikke sparet på det pussenussede interiør, men Villa
Strandvägen formår på imponerende vis at bære nervøs velour, pufede puder og
storblomstrede tapeter med
stil.De syv unikt indrettede
værelser indbyder til tosomhed, og indretningen er udpræget baseret på svensk nationalromantik med et strejf
af moderne skandinavisk
design. Værelserne er rummelige, men højt til lotet er
der ikke. Især ikke på villaens
dyreste værelse, der ligger
helt oppe under taget og har

åbent til kip. På Villa Strandvägen skal man ikke forvente
et standardværelse i stil med
dem, man indlogeres på på
moderne femstjernede hotelkæder, hvor luksus er materielt forankret. Et tv er det
eneste teknologiske element,
der er at inde på villaens værelser, mens boblebad, iPads,
og minibar er forvist fra den
stemningsfulde svenske herskabsvilla.

Skånske lækkerier
Gourmetrestauranten i stueetagen har skånske råvarer i
fokus. Kokken bag – den lokale stjernekok Daniel Müllern – lagde forud for åbningen sidste år ikke skjul på, at
ambitionerne om at sætte
Ystad på det gastronomiske
landkort er himmelhøje: Villa Strandvägen skal være en
maddestination i sig selv, lød
det bl.a. i den anerkendte gastroguide The White Guide.
Og en del af de besøgende i
restauranten er da heller ikke
overnattende gæster, men
blot gourmetglade skåninger.
Det er hotelkoncernen
ESS Group, der driver Villa
Strandvägen. Samme kon-

• Restauranten serverer udsøgte retter

cern står bag en af de helt store danskerfavoritter inden for
genren spa- og wellnessophold, nemlig Ystad Saltsjöbad, der ligger 200 meter fra
Villa Strandvägen. Som gæst
på Villa Strandvägen er der fri
adgang til Saltsjöbadets saunaer og bassiner under hele
opholdet og indtil kl. 15 på
udcheckningsdagen.
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• Der er ikke sparet på det nationalromantiske interiør i Villa Strandvägens stuer.

På toppen
af Danmark

• Udsøgt dessert med friske bær fra haven.

• Oppe under loftet ligger Villa Strandvägens
fineste værelse.

i Skåne

r baseret på lokale råvarer.

Pris: Villa Strandvägen tilbyder forskellige pakkeløsninger,
som omfatter overnatning
og middag i restauranten.
’Gourmetpakken’ inkluderer en
overnatning for to, en femrettersmenu og morgenmad. På
hverdage begynder prisen ved
3.590 SEK (ca. 2.800 kr.), hvis
man bor i stueetagen, mens
værelset under loftet beløber
sig på 4.690 SEK (ca. 3.650 kr.).

Minus: Morgenmaden er
for lille og for uvarieret,
sammenlignet med hvad
man bliver præsenteret for
på eksklusive gourmet- og
spasteder af samme kaliber.
Det virker til, at man har ladet
en ’less is more’-strategi være
bærende for morgenmadsarrangementet. Selv om det

er både moderne, ædelt og
politisk korrekt, matcher den
fattige buffet ikke med Villa
Strandvägens ambition om at
være smagsdestination.
BT Rejser var inviteret af Villa
Strandvägen.

Frederikshavn

Velkommen til “Byen i Soldalen”
Sindal Kro & Hotel, tæt på alle de dejlige attraktioner f.eks.
Nordsø Oceanarium, Ørnereservatet, Den tilsandede kirke, flotte hvide
badestrande, Skagen med Grenen på toppen eller ren afslapning

Miniferie 4 dage

3 overnatninger, 3 x 2-retters kromenu , 3 x morgenmad
Pr. person i dobb. værelse
inkl. slutrengøring
Giv
ort
00
et gavek

1.080

Kr.

eller besøg vor hjemmeside: www.sindal-kro.dk

nationalromantik og herskabshygge på menuen
Plus: Selv om maden på
Villa Strandvägen er ypperlig,
og værelserne umådeligt
charmerende, er muligheden
for at benytte Saltsjöbadets
afslappende spafaciliteter
et afgørende stærkt kort for
Villa Strandvägen. Selve Ystad
er en charmerende, gammel
middelalderby, men det er
næppe mange danskere, der
lægger vejen forbi Ystad kun
for byens skyld. Derfor skal der
være en ekstraordinært god
grund til at indstille gps’en til
Ystad frem for til f.eks. Malmø,
der med flere Michelin-restauranter er Skånes ubetingede
gourmetby. På trods af det
gastronomisk høje niveau
på Villa Strandvägens
restaurant er betjeningen
uovertruffent uformel,
men professionel.

Hjørring

Sindal Kro &Hotel
Jernbanegade 4 . 9870 Sindal . Tlf. 98 93 50 11
www.sindal-kro.dk . E-mail: danmark@sindal-kro.dk

,,,,,,
Villa Strandvägen
Strandvägen 1
27160 Ystad
Sverige

Efterårsferie i Egypten !
Rundrejse til Kairo, på nilkrydstogt og Aswan!

Indkvartering på 5* ell. 4* hoteller og !
5* krydstogtbåd!
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younesrejser.dk – tlf. 36 99 05 27!
younesrejser@younesrejser.dk!

