
Resa Skidguide

Längtar du till gnistrande vit snö och en sol som strålar från klarblå 
himmel? Att kasta dig nerför välpreparerade pister eller åka offpist i orörd 
pudersnö? Hotell i all ära men många föredrar att hyra ett chalet, speciellt 
då man reser som familj eller större sällskap. Det finns naturligtvis många 
varianter i olika prislägen, men också några extra lyxiga chalet med butler 
som väntar med kyld champagne framför brasan när man sparkat av sig 

snön. Här är några av våra favoriter bland lyxiga chalet och hotell. 
Av Ann-Marie Lindmark

PÅ GLID
Aspen  
väntar!



162

Resa Skidguide

VERBIER

Jetset och kungligheter  
älskar Verbier. 

Verbier är en svenskfavorit. Här finns allt 
man kan önska när det gäller skidåkning 
och lyxigt boende. Men också det bästa 
utbudet när det gäller afterski, restaurang-
er och nattliv.   

Kasta dig utför branta puckelpister i 
Mont Fort och Tortin eller gör som de 
riktigt djärva. De tar liften till toppen och 
åker ner på ett makalöst vis man knappt 
trodde var möjligt. Här finns Warren 
Smith's Ski Academy för Off Piste Extre-
me. Nybörjare åker i Les Esserts-området. 
Efter skidåkningen är det dags för afterski 
på Le Rouge eller mingel i cocktailloungen 
på populära Farinet och framåt småtim-
marna passar Farm Club eller glittriga 
Coco, två av Alpernas hetaste nattklubbar. 

L E  T I  /  B E L L A  C O O L A  /  

S A G I T T A I R E  F O N T A N E T

Luxury Ski Chalet har flera chalet med 
härliga öppna spisar, sängar med lakan av 
egyptisk bomull, bastu, spa-faciliteter och 
pool. Champagne och viner ingår. Le Ti 
på Chemin de Chambrin har spektakulär 
utsikt och nära till centrum och skidliftar. 

Chalet Bella Coola har ett fantastiskt 
masterbedroom med terrass, ytterligare 
fyra separata sovrum och inomhuspool 
medan Sagittaire Fontanet består av tre 
separata delar som totalt kan ta emot max 
31 personer.

Bella Coola. Sagittaire Fontanet.

Le Ti, vackert  
beläget i hjärtat 
av Verbier.
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T H E  L O D G E 
Richard Bransons lyxchalet The Lodge 
ligger med utsikt över byn, men det är bara 
några minuters promenad från Médran-
liften. The Lodge har nio sovrum. Två är 
extra spatiösa master bedrooms med egna 
öppna spisar.  Det finns pool inomhus, ja-
cuzzis, spa och chaufför dygnet runt. Tolv 
personer tar hand om max 18 vuxna gäster. 
Mat, viner och champagne ingår, utom en 
kväll under veckan då gästerna kan pröva 
Verbiers restauranger. 
 
W  V E R B I E R

I Place Blanche-området hittar vi hotel-
let W Verbier som har fått många utmär-
kelser i år. Det ligger nära huvudliften 
och lyxiga trendbutiker. Hotellet har 
lyxigt Away Spa, 123 rum och fyra Re-
sidences på 150-200 kvadratmeter med 
två till tre sovrum. Hotellets W Off Piste 
har blivit en mycket populär mötesplats 
liksom tapasbaren Eat-Hola. 

En av The Lodge's
grandiosa sviter.

Ett dopp i poolen  
är obligatoriskt  

på W Verbier.



Den lilla medeltidsbyn har smala kuller-
stensgator och hästslädar. Byn domineras 
av exklusiva boutiquer, nattklubbar och 
stjärnrestauranger. Flocons de Sel har fått 
hela tre Michelinstjärnor. Men populära är 
också ställen som Big Mac Rothschild med 
hamburgare för cirka 350 kronor. 

Megève älskas av jetset, filmstjärnor 
och kungligheter. Men det var familjen 
Rothschild som upptäckte Megève redan 
1916, öppnade hotell och inspirerade den 
franska aristokratin att resa hit. 

Skidsystemet Evasion Monte Blanc 
består av tre områden. Det är Mont Arbois, 
Rochbrune och Jainet. Det finns 64 röda 
och 17 svarta pister. Man kan också köpa 
ett liftkort där Chamonix och Courmayeur 
(på italienska sidan) ingår. Även de som 
inte åker skidor trivs här och event som 
Megève Polo Masters på snö och Snow 
Golf Cup lockar många. 

C H A L E T  C H A T E L

Det finns ett antal charmiga chalet i 
varierande storlek. Några favoriter är Les 
Fermes de Maria, Chalet Chatel och Le 
Chalet des Fermes. De är lyxiga chalet med 
hotellservice och alla har fem spatiösa 
sviter med egna badrum. 

MEGÈVE

Big Mac Rothschild och  
Polo Masters på snö i 

exklusiva Megève.
Trivsamt, lyxigt och 
stämningsfullt, vad 
mer kan man begära?  
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L E  L O D G E 
Ovanför Granada, högt uppe i Sierra Neva-
da ligger Marbella Club Hotels systerhotell  
El Lodge Ski & Spa Resort. Sierra Nevada 
betyder snöklädda bergstoppar och här 
finns snö och dessutom ypperliga snöka-
noner så man kan åka till och med april. 
Skidorten har många lätta nybörjarbackar 
men också  50 röda och åtta svarta pister. 
Från hotellet kan man glida rakt ut mot 
pisterna. Resorten ligger på 2 100 meters 
höjd och utsikten är fantastisk. Uttrycket 
On Top Of the World har sällan känts mer 
korrekt. Den som längtar efter sol och bad 
kombinerar skidåkningen med strandliv 
på Marbella Club.

SIERRA NEVADA

Ovanför spanska 
Solkusten.

Här erbjuds 
svindlande utsikt  
från alla rum. 
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Välpreparerade pister och pudersnö lockar 
skidfantaster från hela världen till Klippi-
ga bergen. Från Denver kör man Interstate 
70 västerut. Längs vägen ligger skidor-
terna Breckenridge, Copper Mountain, 
Beaver Creek och Vail. Fortsätter man 
sedan på Highway 82 når man Aspen och 
Snowmass som består av fyra stora skid-
områden med alla typer av pister att önska. 
I backarna finns 20-talet restauranger. En 
av de populäraste platserna att synas på är 
restaurang Bonnie's stora terrass en bit ner 
i Ajax-området. 

Rika och berömda älskar Aspen. Goldie 
Hawn och Kurt Russell har hus här. Andra 
Aspen-stammisar är Jack Nicholson, Don 
Johnson, Elle MacPherson, Tony Bande-
ras, Melanie Griffith, Kevin Costner, Paris 
Hilton och Donald Trump liksom många 
kungligheter. Alla trivs i Aspen och det är 
en mycket trevlig stämning överallt. Popu-
lära ställen är Pyramid Bistro, Matsuhisa, 
Justice Snow's och Jimmie's.   

ASPEN

Filmstjärnornas glamorösa 
favorit i Colorado har  

härlig pudersnö. 

T H E  L I T T L E  N E L L 

Aspens mest exklusiva hotell ligger precis 
nedanför pisterna. Här kan man glida 
ut från hotellet direkt till Silver Queen 
Gondola-liften. Sviterna har öppna spisar. 
På uteserveringen njuter man i solen med 
utsikt över nedfarterna eller samlas för 
afterski. En speciell service är Ski Concier-
ge First Track. Det innebär att en elitskid-

åkare åker ut innan backarna öppnar och 
tar med sig ett fåtal personer som får åka 
i orörd pudersnö. Den som gillar extrem 
skidåkning bokar Heliski. Med privat 
helikopter tar man sig då upp till de tuffa 
backarna i Silverton som är Amerikas 
högst belägna skidområde. En heldagstur 
med elegant picknick för fyra personer, allt 
inkluderat, kostar cirka 20 000 dollar.

Chillin' at 
The Nell.



H O T E L  M A D E L I N E

Mountain Villages Hotel Madeline räknas 
som ett av världens bästa hotell. Spati-
ösa sviter med öppna spisar, stort spa, 
pool på taket och utsikt över snöklädda 
bergstoppar. Från hotellet glider man be-
kvämt rakt ut till pisterna eller liften. På 
sommaren kan man spela golf på hotellets 
18-hålsbana och utsikten är naturligtvis 
helt fantastisk.

Snöiga bergmassiv  
i amerikanska 
Telluride.

Hit är det lika trivsamt 
att åka på vintern som 
på sommaren. 
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Lite längre norrut i Klippiga Bergen 
ligger Telluride, en av Colorados hetaste 
skidorter nu. Staden hade förr silvergru-
vor och det var här Butch Cassidy gjorde 
sitt första bankrån. På 1970-talet blev Tel-
luride skidort och populär bland rika och 
berömda. En av dem är Ralph Lauren som 
har en stor ranch och bland många andra 
har Oprah Winfrey lantställe här. Gamla 
Telluride är välbevarat, här vill man inte 
ha trafikljus och snabbmatskedjor är 
bannlysta. Det nya Telluride är Mountain 
Village som ligger på bergstoppen ovan-
för på över 2 500 meters höjd. Dit tar man 
gondolliften. Längs pisterna ligger stora 
eleganta villor och man kan hyra många 
av dem. En favorit är Valmore som har sju 
sovrum och åtta badrum.

TELLURIDE

Bland det trendigaste  
just nu.
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BO I VILLA 
ELLER LÄGENHET?

Att hitta rätt boende kan många gånger vara 
svårt, speciellt om man inte är bekant med 
skidorten man ska åka till. Hos Ago – Mitt 
i Åre hittar du allt när det gäller boenden i 
Åre. Från prisvärda lägenheter till de mest 
exklusiva villorna där du och ditt sällskap 
huserar under vistelsen. Bo bekvämt och 

centralt mitt i byn eller populära Åre Björnen. 
Utbudet är stort och möjligheterna oändliga 

för att hitta just ditt boende. Söker du det där 
lilla extra så är kategorin Top Homes vad du 
behöver. Här finns de mest exklusiva villorna 
och lägenheterna för dig med höga krav på 

standard, läge och bekvämlighet.
mittiare.se

ÅRE

Ibland behöver man inte åka 
så långt för att hitta det man 

söker. Här är våra tips. 

C O P P E R  H I L L

På 730 meters höjd ligger Copper Hill. Här 
kan man bekvämt åka rakt ut i pisten från 
hotellet. Förutom Åres vidsträckta liftsys-
tem är det också nära till skidområdet Åre 
Björnen. Copper Hill är som en ”mountain 
lodge” och har skapats av den prisbelöna-
de amerikanske arkitekten Peter Bohlin. 
Han är också mannen bakom Bill Gates 
privatvilla och Apples prestigebutiker 
världen runt. Namnet Copper Hill har sitt 
ursprung i att här fanns koppargruvor tidi-
gare. Hotellet har 112 rum/sviter och ett 
underbart spa som faktiskt fått pris som 
Europas bästa för några år sedan.


