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Hilsen fra ...

Taxapassagerer i New York kan måske snart surfe på nettet og spille computerspil på skærme, der er installeret på
bilernes bagsæder. Forslaget overvejes lige nu i Taxi & Limousine Commission. Tegning: Philip Ytournel
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April: The Lake District, også kendt som The Lakes eller Lake-
land, er et naturområde og populært turistmål i det nordvestli-
ge England. Og nu også titlen på en af Lonely Planets guidebø-
ger: ’Lake District’. Bogen er ifølge forfatteren Oliver Berry et para-
doks, for med opfordringen om flere besøg, øges risikoen for at øde-
lægge det »sensitive« naturmiljø. »Men det betyder ikke, at man skal
blive væk; Cumbria County har i samarbejde med lokale virksomhe-
der indledt en række spændende økovenlige initiativer, hvor gæ-
sterne opdrages til at passe godt på området«, tilføjer Oliver Berry.
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TUREN GÅR TIL

...

En af de ting, der altid spøger i bag-
hovedet, når man vandrer rundt i
overornamenterede regentresiden-

ser som Louvre eller Vinterpaladset i Skt.
Petersborg, er, hvordan det mon ville væ-
re at bo der. Bare for en enkelt nat.

Sådan har man det også, når man span-
kulerer rundt i Sommerpaladset, det øds-
le slots- og parkkompleks, der omkranser
Kunmingsøen i udkanten af den kinesi-
ske hovedstad, Beijing. Men her behøver
det ikke blive ved fantasien om at spille
kejser for en dag. For luksuskæden Aman
Resorts har netop åbnet et aldeles ypper-
ligt hotelpalæ i den serie af annekser, der i
sin tid blev brugt af overnattende adelige,
som skulle i audiens hos kejserinde Cixi,
og som ligger klos op ad slottets omfat-
tende system af haver og pavilloner, hvor
monarken levede et liv i overdådig luk-
sus, mens undersåtterne sultede.

Vi trykker på en knap, og få sekunder ef-
ter åbner en diskret dør sig i muren, der
omkranser Sommerpaladset. »Jeg håber, I
havde et behageligt besøg«, siger hotel-
lets vagtmester og rækker os et par dam-
pende varme, fugtede minihåndklæder.

Sådan er det på Aman. Gennemført.
Uanset om det drejer sig om kurbad og
massage i spaen, filmaften i deres egen
hjemmebiograf, gourmetmiddag og vin-
smagning i en af hotellets tre restaurant-
er eller en dukkert i den 25 meter lange
underjordiske pool, hvor man får serve-
ret frisk kildevand og frosne jordbær og

kiwi-stykker efter svømmeturen. Uden at
det virker stift eller anmassende.

Værelse
Værelserne er rummelige og stilfulde.
Med kæmpesenge og masser af puder be-
trukket med den fineste egyptiske bom-
uld. Der er trådløst internet, Herald Tribu-
ne under døren, fladskærms-tv med inter-
nationale kanaler og dvd- og cd-afspiller.
Så man kan sagtens bruge en hel dag på
værelset i sin badekåbe, der er så blød, at
den føles som at flytte ind i en bjørn.

Badeværelse
Kolossalt og skilsmissesikret med to store
håndvaske, så man ikke behøver at vente
på hinanden. Badekar og bruser (der føles
som at stå under et dampende vandfald)
er adskilt, ligesom toilettet også er sepa-
rat. Lækre cremer og sæber er alle hældt
op i flakoner med låg af rød koral.

Mad og drikke
Med tre restauranter – en grill-, en kanto-
nesisk og den japansk-franske Naoki – er
det svært at vælge. Rejser tog kinesisk
dimsum til frokost på den kantonesiske
og flottede sig om aftenen med en kaise-
ki-menu (en masse små retter) til om-
kring 1.000 kr. på Naoki. Her sidder man
ved en bar rundt om køkkenet og ser,
hvordan chefkok Naoki Okumura tilbere-
der lækkerierne. Smagsløgene bliver
sendt til det japansk-franske bud på him-

len med bl.a. flødemuslingecroquetter,
dybstegt tofu med sort sesam, pande-
stegt, ja, faktisk smeltende foie gras, flad-
fiskerulle med frisk kiwi ... Og skyllet ned
med glimrende lokale vine (jo, de findes).

Regning
Standardprisen er ca. 2.700 kr. for det ’bil-
ligste’ værelse. En mindre formue, men
vel meget rimeligt for en tur i paradis.
aske.munck@pol.dk

ASKE MUNCK

Aman at Summer Palace, 15 Gongmenqian
Street, Summer Palace East Gate, Beijing, 
Kina. 
WWW amanresorts.com

Aman at Summer Palace, Beijing, Kina

ADELIG FOR EN
OVERNATNING.
Aman Resorts har
netop åbnet et 
hotelpalæ i den 
serie af Sommer-
paladsets annek-
ser i Beijing, der i
sin tid blev brugt af
overnattende 
adelige, som 
skulle i audiens
hos kejserinde
Cixi. PR-foto
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Hot couture
Stramme korsetter, dybe udskæringer og
lange, ekstravagante kjoler, der skaber
natlige dronninger. Tatiana er en hot tjek-
kisk designer med efternavnet Kovariko-
va, som også har en veludviklet sans for at
skabe tøj til piger, der vil se godt ud dagen
derpå. 
Tatiana, Dusni 1. 
WWW tatiana.cz

Opfindsomt
strik
Strik behøver ik-
ke at være kede-
ligt eller noget,
man kun har på
foran pejsen i
sommerhuset.
Martina Nevari-
lovas opfindsom-
me garnkreatio-

ner er gjort af den slags stof, som filmdi-
vaer smykker sig med. Navarila er et af de
mest kendte tjekkiske brands – gå på op-
dagelse i Prag og se hvorfor. 
Navarila, Elišky Krásnohorské 4/11. 
WWW navarila.cz

Barok og 
boheme
Tjekkisk designer,
der for længst har
opnået et stort
gennembrud i
hjemlandet, og
som stadig er godt
stof i modeblade-
nes glittede spal-
ter. Helena Fejko-

va skaber skiftende kollektioner og har en
fast kundekreds af charlataner og kvin-
der, der gerne vil skille sig lidt ud. 
Helena Fejkova, Stepanska 61 i 
Lucerna Pasaz. 
WWW helenafejkova.cz

Paris i Prag
Klara Nademlynska er fra Prag, men hun
har tjent sine lærepenge hos forskellige
designere i modebyen Paris. Hendes for-
retning i fødebyen er enkel og stilig, og
tøjet er skabt af kvalitetsmaterialer med
blik for det eksplicit sexede. Der er med
andre ord noget for både modeinteresse-
rede og husarerne. 
Klara Nademlynska, Dlouha 7. 
WWW klarenademlynska.cz

Succesfuld designerduo
Urbant og enkelt i snittet. Polka dot-prik-
ker og stramme nederdele. De to tjekki-
ske designere Alexandra Pavalova og Iva-
na Safrankova skaber tøj til moderne
kvinder, der også vil se godt ud på kontor-
et. Timoure et Group kalder de foretagen-
det – deraf forkortelsen. 
Teg, V Kolkovne 6. 
WWW timoure.cz
TOM NØRGAARD, TGT.DK

Se de fem modedesigner-
butikker på et interaktivt
kort.
Se hele guiden til Prag
med forslag til seværdig-
heder og restauranter: 
WWW tjek.dk/rejser

Tgt.dk er et rejsesite, hvor forfatterne
til Politikens ’Turen går til ...’-serie skriver.

Modedesig-
nere i Prag

Navarila. PR-foto

Helena Fejkova. PR-foto

Turistens valg: 
Euro eller kroner?

Turisten står ved en hæveautomat i et
EU-land og vil gerne beriges med
500 euro i kontanter. Men skal af-

regningen nu foregå i euro eller danske
kroner?

Ifølge rejsebureauet Spies kan det
bedst betale sig at lade afregningen fore-
gå i euro, hvis transaktionen f.eks. var fo-
regået i denne uge på Gran Canaria. Så vil
beløbet svare til 3.780 kroner – siger man
ja til, at afregningen foregår i danske kro-
ner, så vil de 500 euro komme til at koste
3.970 kroner.

Forklaringen er den, at bankerne i ferie-
områderne afregner danske kroner til en
højere kurs end den officielle fra Dan-
marks Nationalbank. Det bekræftes af Eu-
rocard, der herhjemme administrerer de
populære Mastercard. Selskabet anbefa-
ler ifølge Spies, at »man så vidt muligt al-
tid afregner i den lokale valuta«.

Fra PBS, Pengeinstitutternes Betalings-
service, kommer dog en mindre firkantet
anbefaling: 

»Hvis du handler med Visakort i en for-
retning i udlandet, kan du få præsenteret
købsbeløbet i egen valuta. Dermed har
forretningen lov til at tage en lidt højere
kurs, plus at de må tage et mindre gebyr
for det. Så hvis man beder om at få sin be-
taling i danske kroner, så kan det give en
lidt ringere kurs. Du får en ekstra service
ved at få præsenteret beløbet i egen valu-

ta på stedet. Så kan du afstemme helt præ-
cist, når du kommer hjem – at det beløb,
der står på bonen, svarer til det, der er
trukket på din konto, og du kan også i det
rejseregnskab på stedet se, hvor meget
der er tilbage på kontoen. Hovedreglen
er, at forretningen skal give kunden den
valgfrihed at betale i kroner eller f.eks. eu-
ro«, siger pressechef Søren Winge til Rej-
ser. 

Kan man generelt sige, at det er en fordel
at afregne i euro? 

»Nej, det vil jeg nødig sige. Kunderne
skal gøre op med sig selv, om de foretræk-
ker at få bonen ud i danske kroner, uanset
hvor de står i verden. Nogle vil synes, at
det er værd at betale en smule ekstra for
at få denne klarhed«. 
allan.graubaek@pol.dk

ALLAN GRAUBÆK

Betaling i udlandet kan 
foregå i lokal valuta eller i
kroner. Det kan være dyrest
at vælge kroner. 

EURO ELLER KRONER? En penge-
automat i Spanien spørger pænt, om 
hævede beløb skal afregnes i den ene 
eller den anden valuta. Foto: Spies

I Titanics kølvand
– som enkeltsejlads
I ONSDAGS, på 97-års dagen for Titanics forlis, startede
billetsalget til den sejlads, der finder sted præcis 100 år
efter katastrofen, der kostede over 1.500 mennesker li-
vet. Skibet er naturligvis et andet, men ellers er det me-
ningen at sejle på samme rute som Titanic, skriver avi-
sen The Daily Telegraph. Turen sælges som en enkeltsej-
lads – men det betyder blot, at passagererne flyves tilba-
ge til Storbritannien efter ankomsten til New York. 

Sejladsen foregår med ’Balmoral’, ejet af Fred Olsen Li-
nes, hvis moderselskab, Harland & Wollf, byggede Tita-
nic. Der er plads til 1.309 passagerer – ifølge Fred Olsen
Lines samme antal som på Titanic. Om passagererne bli-
ver så skarpt opdelt i forskellige klasser som på det op-
rindelige skib, er uvist. Og om der står et orkester på
dækket, er heller ikke meddelt. 

Der bliver afgang fra Southampton 8. april 2012. Der-
efter går skibet kortvarigt ind til Cobh i Irland, og 14.
april vil ’Balmoral’ være fremme på stedet, hvor Titanic
sank efter et sammenstød med et isbjerg. Skibet gik ef-
ter midnat, altså 15. april. Mellem 23.40 og 02.20 – tids-
rummet, hvor ’Titanic’ sank – vil der bliver afholdt en
mindehøjtidelighed om bord. Turen slutter i New York. 
allan.graubaek@pol.dk
WWW titanicmemorialcruise.co.uk (Pris: fra 21.000 kroner). 

På turistrejse til Afghanistan
ET POLSK REJSEBUREAU ER klar til at sende en gruppe på
12 turister på rundrejse i det krigshærgede Afghanistan.
Pris per person: 21.000 kroner, og deltagere skal være
indstillede på »eventyr og lidt skrammer«.

Polen har 1.600 soldater i Afghanistan, og det polske
udenrigsministerium advarer turister mod at tage af
sted, da der kan være risiko for, at de bliver kidnappet af
Taleban, skriver avisen USA Today. 

Hvis turen gennemføres af Logos Travel i Poznan, vil
den bl.a. gå til hovedstaden, Kabul, ligesom man skal
besøge resterne af de to enorme Buddha-statuer, som
Taleban sprængte i luften for nogle år siden. Desuden
er der planer om besøg i Tora Bora-hulerne, hvor Osa-
ma bin Laden menes at have gemt sig i en periode. Dele
af Afghanistan er nogenlunde sikre for turistbesøg. 
allan.graubaek@pol.dk


