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A ofie Elvestedt dr uppvuxen i Taby norr om Stockholm,

\ aa, hennes intresse for mode eldades pri av omgivning-

, ) ens tiimligen sldtstrukna och homogena stil. Hon ville
V gora kliider med ett tydligt eget uttryck, och 2<106 starta-
de hon miirket Minimarket tillsammans med sina tvi systrar.
Kiinslan for form, fdrg och prints syns dven hemma hos Sofie i
radhuset i sodra Stockholm.
Vilko dr fdr- och nockdelorno med oll bo som du 96r?

- Fordelarna Ar ndrheten till natur och andri barn. Vdr dot-
ter har redan skaffat sig minga viinner alldeles sjiilv och vi har
roliga utflykter bara genom att ge ut genom dorren. Samtidigt

har vi niira till stan och kan cykla till jobbet. Ftirdelen med rad-
hus iir dessutom att man slipper ta hand om en stor tomt - vi
har ju en stor tomt pA landet. Nackdelen iir att huset iir byggt i
liittbetong och attjag, trots att det iir radonAtgiirder gjorda och
senaste miitningen visade lingt under grdnsvdrdet, konstant
oroar mig for cancer.
Hor du ntgon fovoritplots hemmo?

- M iir mest i vardagsrummet och kciket och pi altanen. Det
iir tre olika ytor som hdnger samman och bildar ett rum om
drygt roo kvadrat, vilket ger allafamilemedlemmar mojlighet
attvara tillsammans, eiven di man dr sugen pi att gora olika >

aa
FANTAS IFU LL

aa

FA.'RG DRO M
Hemma hos Minimarkets Sofie Elvestedt blandas loppisfynd

och knallfiirger i en harligt valkomnande och glad mix.
d, DANIELA Svlve.lt TELLANDER foto: tnrax PHILLIPS
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"Toket dr inspirerot ov en
Gid Ponti-inredning

fr6n en gommol tidning.
Gunghdsten kdpte vi

innon vi ens fick born, den
ropode pd oss genom

f6nsirel i butiken i

Vimmerby. Liuskronon vor
det fdrsio iog och Anders

k6pte tillsommons."
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Sofie med sin hdstlompo. "Vi budode och del drog i vdg
lite mer 6n vi ldnkt. Tieien i utl6mningen skrottode.
Hon tyckte den vor urful och fdr oss vor det vdrsto dr6mmen."

saker. Ines kan hoppa pA sin studsmatta utomhus, samtidigt
som jag liiser en tidning och ser henne genom fonstret, medan
Anders lagar mat och pratar med mig.
Vod hor du fdr utsikt?

- FrAn sovrummet: himmel och talltoppar, med en kal kno-
ta pA den ena tallen. Pi den knotan brukar det sitta en skogs-

duva och putsa sina ijddrar.
Vod cir din fovoritsok hemmo iust nu?

-.|ag iir omittligt fortjust i vir hiistlampa av marmor.
Vod cir du mest stolt 6ver hemmo?

- Att man blir glad ndr man kommer hem ti1l oss.

Vilken l6sning dr du mest n6id med?

- Vi tog bort ett sovrum pA koksplanet ndr vi fly'ttade in. Det
gav en oppen planlbsning som jag iir viildigt nojd med.
Hor du n&gon sok som betyder speciellt myckei?

- Eftersom vi ldgger mycket kraft pi att hitta varj e sak si blir
allt betydelsefullt. Men en sak som betvder lite extra dr Ines

koja/siing, som jag har byggt sjalv.Jag kan liksom inte dolja att
jag iir valdigt nojd med den, vilket formodligen dr rdtt irrite-
rande for andra.
Begognot eller nytt?

- Begagnat. Att vi i stort sett bara koper rqoo-talsdesign dr
frin borjan ett begiir efter foremAl som har en historia, men
det kiinns ocksi helt i linje med virt ekotiink hdr hemma.
Senoste fyndet?

- Det stora stenbordet till matplatsen. Antligen fick de form-
pressade stolarna en bra motvikt.

En bl&gul glossomling
ov EriK H6glund.

Hor du n&got skdmsobiekt som

du inte kon l6to bli olt ho

fromme?

- Ponyville, mitt gamla.My
little ponl-land, som Ines nu
tagit over . . . En barnslig stolt-
het kombinerad med en latt
pinsamhetsfaktor i det fak-
tum att det iir uppenbart att
jag var bortskdmd niir jag var
Iiten - det dr typ 7o hastar och
en massa hus och slott.
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NARDET
ARPA

RIKTIGT

PASMAKENOCKSA
C)m inte glassen cir g,iorrl pd rilttig ryjdlk ctclt griiclcle,

cld iir clet helt enkelt ingen lliiugen-Dazs.
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Nya taklampon Tage rir
snygg och prisarird,
ca r 785 kr, fr,in Lyktan
Bankerl d.
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INREDNING

ORLA KIETYS

rrrtirsrrnvAnro
Brittisko Orlo KielY

hor giort succe med

sino forgstorko,
stiliserode m6nsler
pd olllfrdn hondvoskor
till kokburkor.
Vi hor troffol henne
och protot monster,
inredning och
inspirotion.

INREDNI NGSPROTTSENS

WEEKENDTIPS

Negro ov Sveriges fromsto formgivore
och stylister ger sina bosto tips p0

resmdl for en inspireronde weekend.
Blond onnot tipsor stylisten Tino

Hellberg om Zljrich dor voskf6retoget
Freitog hor sin floggsl(eppsbutiK i

etl ontol contoinror stoplode pd hog.
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BELYSNINGS_
TRENDER

Vi lipsor om hostens finoste nyo

lompor och ger upplysonde tips ivdr
belYsningssPecio l.

ELLE DECORATION

ltrirstirr,lspiro;tnon,
B adr um s tip s, b e [,s nings sp e ci al o c h s e x fant as ti s k a hem

- trya ELLE Decoration iir rena godispdsen!

Fdtdll Mia
kladd i ttg

Catzl at: Nadja
Wedin, 9 6oo kr,
Abc Collectian. **&+ 
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PA OMSTAGEI
omslogsbilden orfotogroferod hemmo

hos ELLE Decorotions bloggore,
inredningsstylisten och modellen Molin

Persson. Vi hor besokt sel(elskiftesvillon
iBellevue iMolmo dor hon bor med
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MONSIER
soflt 0R0AR

Vi uppmorksommor den nyo trenden meo

monster som vid en hostig onblick ser

vockro och gulligo ut, men som nor mon titlor
normore oflo visor sig dolio

skrommonde obehogligheter.
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EI.I.E I SAIYIARBEIE MED EI.tE DE(ORATION

I ELLE Decorotion nr 8/2014 ger vi de mest inspireronde tipsen fdr bodrummel och visor hostens trender i v&r

be.lysningsspeciol. Vi tittor in i sex fontostisko.,hem - blond onnot modedesignern Molene Birgers Londonhem.

www.elle.se 24



Griint iir skiint. Och sn2ggt! ELLEs hiilsoguru oclt

bloggare Aryo Forsnor ger lss sina biista rda recept.
az ANJA FoRSNoR foto: xNov pRHAr

#

#

on6N rNror

De omtolode sm& chio-
fr6no cir nciringsbomber

ffied helo 6tto gtnger mer
omego-3 cin lox. Chiopudding

possor liko bro som lyxig
frukost eller desserl,

tillsoti l-2 tsk ogovesirop
om du vill f6 den
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KOKET
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et finns flera anledningar att vdlja
en gronare viig i koket. Att minska
pA animaliska livsmedel och ata
mer frukt och gront har flera posi-

tiva hdlsoeflekter, och samtidigt gor du en

insats for miljon. Den grona maten iir full-
proppad med harliga vitaminer och mine-
raler som niiringsboostar din kropp och
kan minska risken for bide inflammationer
och depressioner. Dessutom gor den under-
verk for bAde hy och hAr!

Experimentera med rAvaror frAn viixt-
riket och prova att starta dagen med en hir-
lig smoothie, byt ut pastan mot gronsaker
eller bjud pA en dessert gjord pn avokado.
Dina gdster kommer att tacka dig.

Hiir visar jag vdgen till en gronare var-
dag med maten som ger dig mer livsenergi.
Sex spdnnande receptmed inspiration frAn
den populi'ira rarv food-kulturen med natur-
liga och rena rAvaror diir all ndring och
energi bevaras.

CHIAPUDDING MED KANEL,

KARDEMUMMA OCH MANGO
I r'ORTTON

. 3-4 msk , hiufrcin

. 2 d! rismli)lk

. l/2 tsA kuncl

. 1/2 tsk kardemumma

TOPPING
. cn halu mongo

. gojibar

. aroniabar

Hiill rismjolk. chiafron. kanel och karde-
mumma i en sk61 eller glasburk. Ror om sA

att allt blandas och lit sti under lock i kylen

3-4 timmar, gdrna tiver natten. Hiill upp i
glas och varva med bitar av mango, gojibdr
och aroniabdr eller dina favoritbtir.

Ania rir lerande reklam

fiir att det rir superhra
att rita grdnt!

.' Anii ege-fovoriten
r,' 

- gr6nk&l hirr dntligen
* diriottir,plots i deisvensko

k6ket. Groq[A lssol loclen.

. riiperfekt PA 
-1 " 

";
' -buff6bordet.eller som

en hdrlig lunch.
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FARGGLAD GRON KATSSRII,O
2 POR] ONER

. ett knippe frirsk grdnkdl

. 7 bioccoli

. I rddbela

. I granatripplc

. l/2 aPclsin

. aalndtter

Skolj gronkAlen och bryt loss bitar frAn

stjiilken. Skdr smA bitar av den fdrska broc-
colin och rodbetan. Blanda ihop. Toppa
med apelsin, granatiipple och valnotter.

SESAMDRESSING
. l/2 dl :csamoljo
. 2 msk aatten

. 2 rm riuen ingefrira

. 1 msk tamari

. t msk sesamfrbn

. 1 msk tahini

. t t.sksamhal oelek

. I nlpa hotssolt

. l/2 uitliikskllfta
Mixa allt och blanda med salladen. Lit stA

nigra minuter fore servering sA salladsbla-
den suger it sig alla smaker frin dressingen.

I
.aj\
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CREATION

Vilken CREATION vill du njuta av idag?

CRLAI'IO\
rsrlrto' L^rarru

.ffi IME iRi\lrBkirtl

LINDT CREATION
Underbart goda f),llningar omslutna
av hirligt lyxis chokladl

Skapad med passion och omsorg
av Lindts chckladnristare.
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DRINKAR DE LUXE
Att minglo med en god drink och ett horligt tilllugg

6r en bro stort pA festen. I senoste numret ov

ELLE Mot & vin fdr du ndgro kdro klossiker somt ett
gong froscho nykomlingor, som frozen

oppelpie mortini. Appelpoi po glosl

SAY CHEESE
Recept pO hostmYs,

ostor, l(ex,

fikonmormelod
och elt gott vinl

Serveroidenfino
ostkupon lvolofrhn

LSA, I 400 kr.
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ELLE MAT & VIN

JORDNOTSFUDGE
MED FLINGSALT
72 B]TAR

T D 20M NUTER+T D KYTOVERNATTEN

. I uaniljstdng

. 100 g smi)r (i bitar)

. 1 7/4 dl mji;lk

\ . 4 1/2 dl rdrdrsocker

. 7/2 dl honung ([ast)

. 250 gjordndtssmdr

(sltilt, utan bitar)
, 4 1/4 dlJlorsocker

i .coIlsk/lingsalt
t<ta 

"" 
fo.m, ,o*zo ..rr,

med bakplitspapper upp till
kanten. Snitta vanili st6ngen PA
langden och skrapa ur frona.
Smdlt smoret i en kastrull.
Tillsiitt mj olk, socker, honung,
vaniljsting och -fron och lit
koka upp under omrorning.
Sank varmen och 16t sjuda
i 3-4 minuter. Ror om dA och
dfl. Fiska upp vaniljstflngen.
Tillsittt j ordnotssmor och
florsocker och ror helt slatt.
Htill fudgen i formen och stro
over flingsalt. Lat sta i kylen
over natten. Skiir upp i bitar.

KtiKSTREN DER

[iuso och morko troslog, mormor och
ndblomsgront - fd koll pd drels kokstrender

senoste numret ov ELLE Mot & vin.

L.. il*i

lfliistgod,is
Ft)rgll miirka htistkuiillar med hemgjord

k:nla, en skutitt konjak och ki)ksptf!

5O.TAtSTLI RI
Den nyo serien Kostru/ifr6n lkeo osor nostolgimed sitt

h6lie ov emoli och hondtog ov ek, men leder vorme
effektivt och kon onvondos pd ollo typer ov spishollor

voct(ro ottstollofrom pd bordetl Prisfrdn 299 kr.

INGE,N SOPA
Antligen finns en liten och snygg

sopborste for koket, och den

96r dessutom ott hdngo upp.
FrAn Rig-tig/Stelton, 180 kr.

coMEBACK F6R KONJAK

Fdrknippor du koniok med en
gubbe med cigorr? Tonk oml

Koniok or perfekt otl siPPo

pA efter en god middog, gorno
tillsommons med en choklod-

dessert eller Prolin. Testo till

exempel ABK6 VSOP Grond
cru (86704-01), utsedd till

vorldens bosto koniok i0r, och
ov oss fdr den ocks6 ett extro

plus fOr den snyggo f loskonl

G

o
d

oz
zz

EttE I SAMARBETE MED EttE MAT & VIN
Arets storsto festbibel c!r hdr! Nr 7 ov ELtE Mol & vin or fylld med godsoker till h6stens ollo kolos.

Dessutom fAr du en lyxig choklodkoko pA kopet!

uaw.elle.se



,rrtf,:i:i!:q:.



I T Yo L I

BED

N'
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FIND A STORE@ DIRTYLINEN.COM
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Att on ar ett romantiskt resmil rider det diiremot inga
som helst tvivel om. Visst finns det nattklubbar i Gran
Baie att dansa pi, en huvudstad att shoppa i, berg att
bestiga, natur attutforska och klara vatten (med hajarl)
att dyka i - men vid gaten pA Charles de Gaulle sitter
bara par. I olika ildrar och i olika siadier av fori'ilskel-
se. Det dr gratis underhillning att fundera over vilka
som ska pA smekminad och vilka som ska fira, fria eller
rentav gifta sig pA p1ats. Ingen svir gissning ndr det giil-
ler det turkiska paret som gdr pi planet fore oss: han
bar hennes brudkldnning i ett specialfodral och ir gul-
ligt nervos.

REPUBLTKEN MAURrTlus KINNs soM ett tropiskt Mallor-
ca, utsldngt i havet, just soder om ekvatorn och lingt
frin allt. Kapstaden ligger fyra timmar bort med flyg
och det anses ndstgirds. Ndrmsta on R6union till-
hor Frankrike, si Mauritiusborna kdnner sig ndrmre
beslaktade med Seychellerna - tre timmar med flyg
norrut. On dr bide bergig och platt, det finns stora
sockerrorsplantager (en av landets viktigaste industri-
er och exportvaror) och djungel. Ldngs motorvdgen
som gdr frin flygplatsen och tvdrs over on ti1l den norra
kusten, via huvudstaden Port Louis med semihoga sky-

skrapor och fiskebitar i hamnen, ser man bide pensio-
niirsvillor och skjul i korrugerad plit.

Bortsett frin det som liknar minikikstiider kdnns
Mauritius inte lika fattigt som minga andra ldnder

vi svenskar gdrna turistar i. InvAnarna dr en impone-
rande biandning av folkslag med olika religioner: upp
till 8o olika sdger vira guider, alla lever sida vid sida.

Indier, kineser, afrikaner, araber, fransmdn och britter.
MAnga religiosa helgdagar dr bonus, fortsiitter guiden
med ett nojt leende.

Det finns heller ingen ursprungsbefolkning, alla har
kommit under olika perioder. Forst kom portugiserna
och sedan holliindarna 1598 - de iir inte poppis efter-
som de a) utrotade dronten, den knubbiga fflgeln som
inte kunde flyga och har blivit nationalsymbol, och b)

hogg ner alla ebenholtstriid. Pi 17oo-ta1et kom frans-
mdnnen och koloniserade on, t8ro tog britterna over
och sedan rci68 iir Mauritius sjiilvstiindigt. Engelska dr
officiellt sprik men de flesta reklamskyltar dr pi frans-
ka och befolkningen pratar kreol med varandra.

Talesiittet "Britterna kor pA vdnster sida, frans-
mdnnen pi hoger och vi pA Mauritius i mitten" sdger

lite om den skona stajlen. 'Asien moter Europa i Afri-
ka" dr en annan trdffande beskrivning.

Vid stranden bredvid den lilla rodvita kyrkan vid
Cape Malheureux, Kap Olycklig, ditvi aktfor attkolla
niir fiskegubbarna kommer in med dagens fingst, stir
en ruffig kiosk med texten Till salu och ett telefonnum-
mer pi. Ah. Havet dr si turkost. Sanden si vit. Tiink
omjigbaraskulle slAtill, ringa hem och saga'Alskling,
hdmta barnen pfl dagis, siilj allt, ta forsta flygl Nu borjar
vArt nya liv vid Kap .. . eh . . . Lycklig." L:

TA(K F(iR IVIATTN!
l. Polmhiorto l6ter B efter
Robinson, men or isiolvo
verl(et en svindyr
delikoiess som del gdr 6t
storo bitor ov
polmstommen f6r ott
tillredo. lnte sorskilt snollt
otttso, men gott or det,
fromfdr ollt som sollod
med r6kt morlin (en

subtropisk fisk).

2. Grdn chilirdro stolls

olltid from pd bordet och
als till br6d. Supergott.
3. Efter middogen, provo
troditionell citronelle, te
pd citrongros.

Gron
chili16ro.

awu:.elle.se



RESA

BO SOM EN PRINSESSA
Service, service och service. Det iir vira tre ledord,

siiger Royal Palms pr-chef Micheline' Och fortsiitter
pi-sin franskengelska med sitt andra mantra: "It's not

an'otel, it's an'ome."

Jag vill pipeka att det visst dr ett hotell och att vi
inie kannei nflgon som bor i ett hem med 294 anstdllda
(eller har 84 rum), men pA lyxhotell argumenterar man

inte om sSLna saker. For det iir forstfls ljuvligt att slantra
ner pA den privata stranden och motas av en strandkille
i viti klader och safarihjiilm och litsas att det dr hemma

nd.r han hdlsar en vdlkommen med namn. Safarikillen
har redan en solstol biiddad med tvA enorma turkosa

badiakan. Utan att man ens hinner fatta hur det gick till
har en vattenflaska i ispise hdngts pi parasollet.

Royal Palm drjuvelen i Beachcombergruppens hot-

ellkrona. Hit kommer presidenter och kungligheter
och honeymooners. Shejker, som sagt, och veckan inn-

an ELLE dr diir har en dansk bjudit med sina 5o ndr-

maste vdnner och slaktingar pfl en tripp' Rummen kos-

tar frAn 7 ooo kr Per natt siL det var inget biiligt kalas.

Till och med strandforsdljarna pratar om danskarna'
Virt rum har som alla rum uteplats mot havet. Arets

bdsta frukost bestdller vi dit, lds, och do en smula: Forst

en simtur, vid en helt tom strand. Det dr vflr pA sodra

halvklotet si havet anses kallt, men det iir z3 perfekt
svalkande grader. Sedan upp till rummet, duscha, viil-
ja den tjocka morgonrocken (hur minga hotell har tvfl
varianter?) och gi ut pi terrassen. TVi smokingkliid-
da servitorer dyker upp bakom buskarna med var sin

gigantisk bricka och frigar viiket bord vi foredrar inn-
an de lagger ut den vita linneduken' Scrambled eggs

titlagade pa det enda rdtta sdttet, i vattenbad (enligt

den franske koksmdstaren Michel som tidigare hade

en Michelinstjiirna i Monaco), exotiska frukter, pain au

chocolat och allt annat man dlskar.
Men trots frukosten och sagolika skaldjursmiddagar,

varav en dukas upp i vattenbrynet och curryglass dr en

av desserterna (gott faktiskt!), dr ndstan Royal Palms

Clarins-spa det al1ra glassigaste.

Vi fir en antijetlag-massage samma dag som vi

kommer, och bortsett frin den storande detaljen att

massosen dven masserar brosten, dr det underbart'
Avresedagen dr signaturmassagen inbokad och det

dr kanske den biista n6gonsin. Att efterAt ligga vid den

porlande poolen i spat, byggt som ett asiatiskt tempel,

och sippa pi en kal1 ingefdrsdryck dr sA ndra nirvana
mankankomma.

Ndsta stopp: Inom hotellgrupPen Constance finns

tvfl hotell pA Mauritius som vi ocksi besokt, Belle Mare

Plage och det;innu lite lyxigare Le Prince Maurice.
Belle Mare Plage dr familjiirt och vzinligt, trots att

det dr ett lyxhotel1 och de ofta utmdrks av att man inte

umg6s med grannarna, si ktinns dethrir som om man

verkligen sku1le kunna hitta lite nya vdnner att gora en

utflyktmed.
Finaste middagen At vi p& stranden, med fotterna

nedgrdvda i sanden, mumsande pd fiirsk fisk som ver-

kade vara fingad bara nAgra minuter innan den lades

pi grillen.- 
Fopuiart var ocksi vattentrdningen i en av poolerna,

med en av de bzista tranare vi svingat vira vattenhant-

lar for.
Mauritius blandade befolkning har en sAdan charm

ff

Ros[lunch Pd
Rolal Palm.

MAURITIUS MED

I.IITN BUDGET
* Detorlangttill
Mouriiius.ll timmors
flyg frdn Porls, 12 frdn
London. Bost Pris hor

den nyo flyglinien
med Emirotesvio Duboi,

frdn8000kr,tor.
* Kollo chorter-
bologen. APollo, Ving

och Fritidsresor hor ollo
resor hit men
volfriheten blir fOrst6s

storre (och prisel oftost

bottre) om du flyger
reguliort och bokor
rum tillexempel PA
Hotels.com. Del kon bli

hur billigt (och tYVorr

skruttigt) som helsl. och

io, hur dyrt som helst.
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IHT JAMES ROYAT PALItjI, MIAItjII
south Beochs senoste tillkskott i en gommol ort

deco-byggnod Pd collins Avenue.

KONSTKREDD: Fint kurerod somling ov fotogrofier ov
blond ondro LA-hipstern Alex Proger och

kondispldtisen Slim Aorons och ett interoktivt
memoryspel i lobbyn, designot ov Troy stonley, dor

kuberno lyses upp nor mon 16r dem.

Jomeshotels.com/miomi, dubbelrum frdn I 700 ky'nott.

THE THIET, OSLO

En gdng iliden ett tillh6ll for
ollskdns skurkor - d0rov
nomnet p6 hotellet - men nu

or Tiuvholmen i oslof iorden
upphottod med del hor nyo

snyggo hotellet, logenheler
och konstmuseet Astrup
Feornley vogg i vogg.
KONSTKREDD: Peter

Bloke-colloge i toksviten,
bilderfr6n Bryon Ferrys Kofe

Moss Olympio-serie och
Roxy Music-omslog, en Richord

Prince-mdlning och dotor
onimotioner ov Julion OPie
i hissen. Thethief.com,
dubbelrum fron 2 800 krlnolt.

:!:1.'..,1,ra

t

I{ornlst-i,ga
JVu behtiuer ai inte gd pd museumfor att sefan,tii;ttsk klnSt ,,,,.

- d e t ii r e n 0 

",:':.!: :,Y :,::,':t 
tu F N ye t s e 

rrlt ii' ;',u;', ;,

4.
BO SNYGGT

osten dr den basta tiden for att promenera mellan
gallerier och konstmuseer, dricka vernissagevin
och varm choklad. Men det iir inte enda sdttet att
fA sig en rejiil dos spiinnande konst. Fler och fler

hotell satsar pi att inreda med konst, samlare oppnar hotell
och pi vissa stdllen bor konstndrerna ddr och betalar for sin

vistelse med ett verk (precis som pA den gamla goda tiden).

Och dven om trenden inte dr ny - det finns gott om klassiska

konsthotell, som Colombe d'Or i Provence, Gramercy Park

i New York, Sagamore i Miami och Cavalieri i Rom - rir
det bdsta med den har trenden att man kan iita och bo med
konsten tiitt intill. Det dr ndstan som om den vore ens egen.

wwu.elle.se



Som om Son Froncisco inte vor
lockonde redon; nu kon stoden erbiudo
konstfullt boende ocks6.

HOTET DES ARTS, SAN TRANCISCO
Mango ov de 5l rummen p& hotellet mitt i downtown m6ste
bokos minst siu nolter (och delor bodrum), men sotso onnors
pd eti stondord "ortist room" med dusch och toolett. Lobbyn
funkorsom golleri.
KONSTKREDD: Vorie rum hor groffitiinspirerod konst ov
internotionello eller lokolo gotukonstnorer som Shepord
Foirey och Plosticgod.
Sfhotelsdesorts.com, dubbelrum fr6n 635 krlnott.

ANDAZ AMSTERDAM
PRINSENGRA(HT,

AMSIERDAM
Morcel Wonders, kollod

designvorldens svor pd Lody Gogo
tock vore sino lekfullo m6bler

for Moooi med flero. or hiornon
bokom och delogore till Andoz,

iettf6re detto bibtiotek. chiilo ispot,
ot pd restourongen Bluespoon
eller ldno en hotellcykel for ott

utforsko ku I lerstensgotorno.
KONSTKREDD: Hor hondlor
del om videokonst, ett 40-tol

verk kon beskddos p6 en specietl
konol i rummel och ilobbyn.

Amsterdo m.o ndoz.hyott.com,
dubbelrum frdn 29OO W/nofi .

I
1

a

,
r'

Soa extra gott med konsten tcitl
intill pd New hotel i Aten.

NEW HOTEI., ATEN
Agore or konstsomloren Dokis ioonnou
och de prisbelonto brosilionsko
Componobroderno sldr for designen.
Hotellel or fullt ov speciolgiordo mobler
och inredning med Componotouch
och det finns en konstlounge med 6ver
2 000 konstbdcker.
KONSTKREDD: Juniorsviterno hor
instollotioner ov grekisko konstnorer,
som VossiliBolotsos, men ocksd konstnorer
som Jenny Holzer och Borboro Kruger.
Newhotel.othenshotels.it, dubbelrum
frdn 1/00 krlnott.
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Bodo med stil Po Sz6chenyi.
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iringar och kniippa dekorationer. Ett trad
av gamla Thonetstolar, badkar agerar sof-

foq och en gammal bil st&r mitt pi gArden

och rymmer ettkompisgdng. Vi dricker 18-

kronorsol och kiinner doften av vattenpipa.
Dagen efter promenerar vi till stadens

zoo. Det vackra elefanthuset stAr tomt, men
dess art d6co-prakt klarar sig lika viil utan
djur, och synkroniserade pelikaner visar
upp sig i den stilla dammen. Vi koper glass

och g6r vidare mot anrika badet Sz6che-

nyi. Vi njuter av massage for hundralappen
och lapar sol i utomhuspoolerna: Det kenns

som om tiden stitt stilla inne i omkliid-
ningskorridorerna, det dr vi och de hundra
Ar gamla viiggarna.

Resten av resan tillbringar vi p6" Buda-

sidan, vdster om Donau, pA virt nyfunna
favoritstiille D6ryn6. Vi flker tillbaka till
Budapest bara for att fi iita deras fiskburga-
re och sorpla ostron hdr igen, tiinkerjag. Si
tittar vi ut over den tvidelade staden, ddr
den viinliga hotellportiern och de ljumma,
stokiga kviillarna pi Szimpla kert summe-
rar hur vi ser pi stan. Figel, fisk och vi stAr

mitt emellan. L>

EUDAPESTS EASIA
En tudelad stad med tusen ansikten. Budapest ir bad

och barer, spa och spaning, vin och vintage

- i ett romantiskt och lagom lyxigt helgpaket.
text I foto: ELSA BILLGREN

in man onskade sig ett spabesok
i julklapp. Det var sijag kom PA
att vi skulle ika till BudaPest.

Ungerns vackra huvudstad, full
av pittoreska uteserveringar, kulorta lam-
por i bolliga trdd, mysiga restauranger, lyx-
hotell och si de vackra badhusen forstAs.

De med anor frfln tidigt rgoo-tal, perfekt
lagda kakelplattor och 38 grader i vattnet.

Vi checkar in p6. virt femstjiirniga Corin-
thia och beger oss ut for att uppticka Pest,

stadshalvan oster om Donau, med myllran-
de gator, hemliga barer och kndppa second
hand-affiirer. Efter mAnga timmars prome-
nad ldngs de stora paradgatorna sl6r vi oss

ner vid den lilla parken Krirolyi kert, pi
Csendes uteservering. Triidens dun singlar
ner i vira ros6glas men det gor inget for vir
uppmiirksamhet riktas mot de ungerska
familjerna pi viig hem genom parken. Si
mycket att titta pfl, och si wifi pi det.

P6 kviillen iiter vi middag pi Klassz.Jag
har lest att det iir Budapests eget Riche. Vi
dricker ungerskt vin och dter smorfisk.

Efter middagen smyger vi i viig till Szimp-
lakert, en innergArd full av oldrickande ton-Utsikten fr6n linbonon pA clork Adom-torget.

uww.elle.se



liten. Arbetsveckorna skiljer sig helt frfln
mina viinners och jag har sv6.rt att hAlla reda

pi om det iir torsdag eller lordag. En sondagskviill
kan jag iita tapas pA Mallorca, for att pA m6nda-
gen sitta i en taxi mellan tvi flygplatser pi. Finlands
viistkust. PA tisdagen 6.ker jag hem till Goteborg via
Oslo och helgen darefter landar jag pi Gran Cana-
ria och flyger direkt vidare till Teneriffa. En ledig
kvzill och sedan 96r turen tillbaka till Goteborg via
Trondheim-Oslo-Stockholm. Torsdagen diirpi iir
det dags for Dubai tur och retur och tv6" dagar sena-
re iir jag tillbaka pfl Teneriffa efter ett kort stopp pA
Gran Canaria.

Det dr ett liv pd. spring, alltid med passet redo och
en vdska halvt fiirdigpackad i garderoben. Och med
enhandfull knepjag samlatpAmigliings viigen. Fdq
sant eller inte, det dr inte destinationen som dr det
viktiga utan vd.gen dit. Atminstone kan vdgen bli
roligare med gratis vin och extra benutrymme. Hdr
dr mina tips till dig som snart ska ut och flyga!

/. eRAns AR GoTT Har du kriptbiljetti ekonomiklass
men tr6"nar efter gratisgrejerna i business? Vissa
flygbolag har kvar de olika prisklasserna ombord
men har ersatt gardinen med en flyttbar skylt. Du
kommer inte att bli uppgraderad om du inte beta-
lar for det, men om du vid incheckningen fir vilja
plats sjiilv, ta di en si ndra skylten du kan komma.
Den regleras efter antalet passagerare? men ibland
glommer personalen bort att flytta den fore en ny
avgring. SA med lite tur kan du fA vin, middag och
dessert utan att behova oppna plinboken. Har du
inte den turen kommer du i.tminstone utsnabbare
efter landning.

l

2. AT Dtc nLL EN BRA pLATs Ska du resa charter
och vill f6. bra platser ombord? Bestiill mat! Du '&.

fir inte viilja din egen plats pi charter, men bestdl-
ler du mathamnar du automatisktlitngre fram. Och
du fir storre chans att sitta bredvid ditt resesiillskap.

Christina Ricci i snygga flyg-ta-serien Pan am. .. ...._..

L6ter du bli kommer du garanterat att hamna lAngt
bak, separerad frfln ditt sallskap. Med lite mer otur
hamnar du p5, allra sista raden i planet, f&r en viigg
bakom stolsryggen och fflr sitta uppriitt hela viigen.

3. FR|SKA ANDETAG Att det finns mer benutrymme
vid nodutgd.ngarna vet de flesta, men att luften iir
renare lingre fram i flygplanet, vet nog fiirre. Diir
kommer luften direkt ut frAn luftkonditioneringen.
De som sitter ldngst bak i planet fir darfor luft som
vandrat genom hela kabinen. Annu ett skal till att
vdlja en plats lAngt fram om du kan.

4. FLASKTRIcKET Ha alltid med dig en tom flaskal
Den gAr igenom siikerhetskontrollen och sedan dr
det bara att fy1la pi med vatten pfr narmaste toa-
lett. Du sparar pengar och hAller dig iterfuktad pi
sammaging.

5.sMART BESTALINING Om dunu inte harmed dig en
flaska men iindA vill spara lite pengar, be om speci
fikt ett glas vatten ndr du dr ombord. Det ii.r oftast
gratis medan en flaska kostar pengar.

6. TVA F6R EN Ska du resa lAngt och har svirt att packa
Idtt? Testa att tejpa ihop tvi viiskor! Vira sedan
in dem i plast och liigg dem pfl bandet for special-
bagage pi flygplatsen. Ingen garanti att det funge-
raq men det har gi"ttbra en g&ng och kan gAbra igen!

7. JAo KAN FLYGAT Ar du flygriidd och ska flyga via
Norge? VArt grannland er inte lika str;ingt som
Sverige, talar du om frir kabinpersonalen att du iir
riidd kan du fii sitta med i cockpit under flygturen.
Genom att du fAr se hur piloternajobbar iir tanken
att du ska kiinna dig trygg och bli lugn. Fir du inte

sitta med funkar ett glas rott ocks& bra.

ocH oLOM tNTr, ha alltid tandborste och under-
kliider i handbagaget, fdr man vet aldrig vad

RES,

PROFFSTIPS

Treang resc!
FIyg som en flygvzirdinna (-., utan att jobba). Har ir tipsen som

fixar renare flygplansluft, en battre plats och sparar pengar.
AA LEA, CHRISTENSEN fOIO: ALL OVER PRESS M FL

bbbet som flygviirdinna har gjort min viirld

som hiinder. Bon voyagel I
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