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I Lladurs, en och en halv timme utanför Barcelona, 
ligger exklusiva La Vella Farga. Ett hotell omslutit 
av över 300 hektar ängar, tallskogar och olivlun-
dar. Miljön i kombination med den höga standar-
den gör platsen till ett perfekt resmål för de som 
söker en lugn tillflyktsort med avslappning och 
välbefinnande i fokus. 

Hotellet är ett omsorgsfullt rekonstruerat katalanskt 
lanthus från 1200-talet som sticker ut på grund av 
sina unika arkitektoniska särdrag. Restaureringen 
slutfördes 2015 och ägarna valde att behålla de ur-
sprungliga elementen för att skapa en sofistikerad 
och genuin känsla. Den bevarade inredningen har 
därefter komplettes med noggrant utvalda antikvi-
teter och flera exklusiva detaljer. Alla 13 rum bär 
på personlig charm – samtidigt som de är lämpade 

Unikt semesterboende  
– i naturlig miljö

Törstar du efter välbehag och lyx? La Vella Farga i 
Katalonien erbjuder det lilla extra.  

Omgiven av grönska bjuds du in till ett hotell med 
hög komfort och exklusiv känsla. 

efter att passa ett modernt lyxhotell. Utomhus 
ryms dessutom en spektakulär uppvärmd pool 
med utsikt över dalen och skogen. 

Hotellets restaurang är även den sofistikerat inredd. 
Färgerna är välbalanserat kombinerade, och det 
naturliga ljuset samspelar med den varma atmos-
fären. Maten är baserad på lokala råvaror av hög 
kvalitet och som gäst går det att välja mellan en à 
la carte-meny och en färdigkomponerad sjurät-
tersmeny framtagen av kocken. 

På La Vella Farga är ingenting lämnat åt slumpen och 
resultatet av konceptet, med både restaurang och 
hotell inräknat, är ett exklusivt och avancerat res-
mål utformat för kräsna resenärer som vill sätta 
guldkant på tillvaron. 

HAWAII
Swanson´s förverkligar din drömresa till Hawaii! Få platser har en så magisk klang som Hawaii. Hawaii är ett drömresmål 
för många resenärer och öarna är en idealisk plats för en härlig semester. De mest populära öarna är sinsemellan väldigt 
olika och man bör besöka i varje fall två. Alla öarna har en dramatisk natur med höga vulkanberg och en smal kustremsa.

SOMMAR ÅRET RUNT
Oahu är den stora inkörsporten och trots att 
Honolulu är en riktig storstad fi nns här en av de 
absolut bästa stränderna, Waikiki Beach. 

Stranden är lång och fi n och det är långgrunt och 
skyddat av rev. Härligt varmt vatten. Hotellen lig-
ger vid stranden eller inom ett par kvarter. Sedan 
fi nns storstadens alla fördelar, restauranger och 
shopping i alla prisklasser. 

Maui är populärt och har en härlig blandning av 
Söderhavets lättjefulla atmosfär och dramatiska 
natur och ett väl anpassat utbud med sevärdhe-
ter, strandliv, små trevliga samhällen.

Kauai är en verkligt lugn ö med en handfull 
hotell och dramatisk natur. Big Island är spän-
nande med stora lavaöknar med insprängda 
sandstränder och de fl esta hotellen resortan-
läggningar. Öns högsta topp är ca 4200 meter och 
en fortsatt aktiv vulkan gör att ön växer.

PAKET ELLER 
SKRÄDDARSYTT
Paketresor dagligen till Honolulu och Maui som 
inkluderar fl yg, hotell och transfers. Veckopaket 
från 15.990:-! De fl esta resenärer väljer skräd-
darsytt. Besök en, två eller fl era öar, kombinera 
med Kalifornien eller gör en kryssning.

Hotell på fyra öar
Vi har ett stort urval av hotell, lägenheter och 
sviter på Ohau, Maui, Kauai och Big Island. Ex-
klusiva hotell eller små charmiga pärlor.
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KOMBINERA MED 
KALIFORNIEN
Flygresan går normalt via Los Angeles eller San 
Francisco. Varför inte göra ett stopp på väg ut 
eller hem, eller varför inte både och. Ta ett par 
dagar i San Francisco, härlig miljö, mycket trev-
ligt restaurangutbud, spännande sevärdheter. 

I Los Angeles kan du uppleva Hollywood eller 
Santa Monica. Ni kan även fl yga till San Francis-
co, bila den berömda kustvägen och fl yga vidare 
från Los Angeles till Hawaii.

UPPLEV FLERA ÖAR
MED KRYSSNING
Vill ni uppleva fl era öar på ett bekvämt och en-
kelt sätt välj en veckokryssning med Norwegian 
Cruise Line. Kryssningen avgår varje lördag från 
Honolulu och besöker Maui, Kauai och två plat-
ser på stora ön Hawaii. 

Kryssningspris inkl. helpension, dricks, skatter 
och premium dryckespaket från 18.790:-.

I ett slott från 1673 har Maria och Johan Eklund 
skapat Görvälns Slott. Ett unikt boutiquehotell 
som står i kontrast till klassiska herrgårdshotell. 
Inspirationen kommer från mindre hotell i Syd-
europa såväl som från storstadsmetropoler, och 
sedan start har målet varit att skapa en undan-
gömd oas med genuin och urban känsla – place-
rad i pittoresk miljö. 
 – Sedan vi slog upp portarna 2008 har vi lockat 
människor från när och fjärran. Många av våra 
gäster har lite tid över och väljer ofta mellan att 
besöka oss eller åka till exempelvis Paris. Att 
lotten ofta faller på oss beror på att vi ligger nära, 

men ändå kan erbjuda en jämförbar känsla, säger 
Johan Eklund. 

Görvälns Slott har under årens gång kammat hem 
flera utmärkelser och senast utsågs de till Stock-
holms bästa hotell enligt Tripadvisor 2017. 
 – Det är med stor glädje vi ser att fler och fler 

STOCKHOLMS BÄSTA HOTELL – MED INSPIRATION FRÅN SYDEUROPA 

”En undangömd oas med 
urban känsla.”

gäster trivs hos oss och att flera väljer att åter-
komma. Här är det lika trevligt en måndag som 
en lördag. Nu siktar vi på att bli nummer ett i 
Sverige 2018. 

På slottet finns totalt 45 hotellrum och alla är 
individuellt inredda. Gemensamt sinsemellan är 
att rummen inte ber om ursäkt för sig. Hög klass 
med extravagant känsla är istället ledord som 
passar. 
 – Även Restaurang Galleriet kan stoltsera med 
hög klass då vi har kammat hem imponerande 
poäng i White Guide. 


