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Romantik på Västkusten?
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Lottie! Jag och älsklingen vill ha romantik på
Västkusten. Hjälp oss med dina bästa ställen?
Det ska vara småskaligt och familjeägt vid havet.
 Hälsningar Lena Eriksson, Saltsjöbaden

Fyra måsten för en San Sebastian-resa
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Lottie: Först och främst rekommenderar jag Villa Sjötorp

vid Lyckorna utanför Ljungskile. Under vintern har villans
inre fått ytterligare puts, slip och måleri. Köket har skapat
nya menyer av råvaror från lokala och ekologiska
leverantörer.
En annan pärla är Strandflickornas havshotell i Lysekil.
Det ligger egentligen utspritt över flera hus, där Gula Villan
är min favorit. Paviljongen nere på bryggan vid namn
Havsateljén med egen jacuzzi är makalös. Antika mattor
blandas med gröna växter och hängmattor i en cool mix.

Villa Sjötorp kallas
också Huset vid have
t.

Koll på klubbor
och klubbar

Havsateljén på bryggan hos
Strandflickornas havshotell.

BRÄNNHETT VID
VIDÖSTERN

Hej Lottie! Man får passa på nu
efter pandemin och komma ut
i världen. För mig blir det först
nya W på Costa Navarino och sedan San
Sebastian senare i sommar, där jag vill ha
lite tips för mat och boende?

Freja Bonnevier, Stockholm

Villa Soro i San Sebastian.

Lottie: Det låter som underbara sommarplaner:

En golfklocka i vårfärger, proppad med
funktioner som avstånd till green, hinder,
doglegs och 42 000 golfbanor. Det finns
i Garmins nya ApproachÒ S12 – 2022
Edition. Dessutom kan den kopplas ihop
med appen Garmin GolfÔ1 för scorekort
och personlig statistik. Pris: 2 399 kronor.
www.garmin.com/sv
Garmins golfklocka visar avstånd
på greenen med högkänslig GPS.

Nya Hotel W direkt på stranden på grekiska Costa
Navarino öppnar nu i juni. Jag misstänker att du är
ganska ung och därmed precis målgruppen. W är
trendigt med designpooler och poolbarer.
Och sedan ska du till Spanien. Badorten San
Sebastian vimlar av surfare, pintxosbarer och
stjärnrestauranger. San Sebastian har faktiskt
världens högsta antal Michelinstjärnor per invånare.
Råvarorna kommer från närområdet. Den grillade
T-bensteken är ett minne för livet, liksom pintxos på
barrunda i gamla stan.
Här är fyra måsten i San Sebastian:
1. Spana in nya Villa Soro i chica Barrio de Gros
nära lyxiga restauranger som Arzak, Mugaritz och

E lkano. De är i sin tur är grannar till kult-pinxtosbarer
som Ganbara, La Viña and Bar Nestor.
2. Bada på gyllengula och ikoniska La Concha
mitt i staden och en av världens bästa citystränder.
www.sansebastianturismo.com
3. Mumsa tapas i form av pintxos på enkla,
billiga och populära Bodega Donostiarra.
www.bodegadonostiarra.com
4. I närheten av Villa Soro har ni också de
lokala marknaderna, Museo San Telmo,
botaniska trädgården och cidermuséet.
www.hotelvillasoro.com

Brac,
Kroatien
1. Zlatni Rat - kallas också
Gyllene hornet med pinjeträd
och vindsurfare.
2. Vin med utsikt – på Brac finns
odlingar i 44 graders lutning.
3. Stari Grad – 2 500 år
gammal vinodling.
4. Dolce Vita – vandringsled
med ideliga mat- och vinstopp.
5. Škrip – över en miljon olivträd
och hem till olivoljans muséum.
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Källa: www.croatia.hr/en-GB
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Nyinvigda Hotel W på Costa Navarino.

Indiskt
kokosmjölksbad
Indien kom just lite
närmare med nya The
Ritual of ayurveda
coconut milk bath. Ett
dopp med badmjölken
i vattnet ger huden lugn.
Rosextrakt och växtoljor
ger indisk feeling och
väldoft hela dagen.
Pris: 150 kronor.
www.rituals.se
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Allt blommar och de första nässlorna har skördats på
Toftaholm Herrgård mellan Värnamo och Ljungby.
Bastun vid sjön är uppvärmd. ”Skummad nässelsoppa
med ägg 63 och dill” väntar i matsalarna – och
herrgårdslivet blir inte hetare än så.
www.toftaholm.se

Foto: LOTTIE KNUTSON

PRAKTFULL BLOM.
Nässlor och lökar blommar
på Toftaholm Herrgård vid
sjön Vidöstern i Småland.

