Inspirasjon

Shoe Lounges HOTTE reisetips

Hvorfor sitte inne med Marc Jacobs pumpsene når du kan ta de med på tur rundt om i
Europa? Kos deg med noen herlige reiseguider og la et motemekka inspirere og gjøre
deg klar for den nye sesongen.

TEKST: JULIE OPSVIK

Sjarmerende Barcelona
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Med skildringene fra romanen ”Vindens Skygge” av Carlos Ruiz Zafón i bakhodet
utfolder Barcelona seg som en magisk vakker by foran deg.

Byens atmosfære er unik, varm og spennende, så løft blikket og føl byens estetikk og livlighet
på kroppen. Ta for sikkerhets skyld turen innom Picasso-museet eller MACBA, Museu d’Art
Contemporani de Barcelona, hvor du i tillegg får sett det spennende området El Raval. Da er du
sikret en god porsjon av Barcelonas sjarm.

Gatene er mange og små, men dersom du holder deg på vestsiden av La Rambla er du sikret
en dag med unik shopping. Her ligger nemlig mange små vintage- og designbutikker. I gaten
Joaquín Costa, nr. 3, ligger den litt utenom det vanlige vintagebutikken Vintage Barcelona by
Mies and Felj som ved siden av å føre second- og thirdhand også tilbyr bøker og fotografier. Er
du en ekte vintage fan, sjekk vil du også like kjeden Holala Ibiza, som har tre butikker, den ene i
Riera Baixa 11. Kult konsept med mye happenings, så sjekk ut nettsiden før du drar; http://hola
la-ibiza.com/blog/
. Det spanske merket Jordi Labanda som lager stilige fashion-illustrasjoner har nå også startet
en egen kleslinje. Unikt og i stil med byen selv. Butikken finner du i Calle Rosselló 232.

Etter den obligatoriske tapas og cava på ettermiddagen, er den fargerike restauranten Rosa del
Raval i Calle Àngels 6 perfekt til kvelds. Her serverer de fantastisk god enchiladas og sin
velkjente mojito. Ekte Barcelona-stemning!

Must-read er René Lönngrens ”litt-utenom-det-vanlige”-guidebok ”Le Cool Changed My Life”
som viser vei til de beste, kuleste og rareste stedene i Barcelona på en like kul, rar og bra måte.

Vacanze Romane

Som en gudinnekjole à la Givenchy kombinert med et par skyhøye Prada-sko, er det
antikke i skjønn forening med det internasjonale storbylivet i Roma.
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Drikk vin og knask ristede kastanjenøtter ved luksusgaten Via dei Condotti. Unn deg ett sett
herlig silkeundertøy, prøv Simona eller Et Moi i hovedgaten Via del Corso 82 og 96, og la Miu
Mius fløyelsmyke innredning i Via del Babuino 91 forføre deg. Ta til sist steget til Pradas annen
etasje og se Spansketrappen fra sitt aller beste. Perfeksjon!

Mat og drikke i ekte italiensk stemning finner du på andre siden av elven, i gatene rundt kirken
Santa Maria in Trastevere, som er en av Romas eldste kirker. Ønsker du å oppleve den
erketypiske ”la famiglia italiana”, serverer de deg pizza fra ekte stenovn på plassen Vicolo del
Buco i samme område.

Søndagen tilbringer du enten i gatene rundt Piazza Navona og Pantheon, hvor det vrimler av
kunstgallerier og antikvariater, eller så lar du gatene bak Spansketrappen føre deg opp til den
hjerteformede parken Villa Borghese. Den er åpen og herlig med små, gamle slott tittende frem
mellom trærne.

Bo sentralt, men samtidig omfavnet av Romas sjarm, i området rundt Pantheon, eller velg et
rolig og romantisk sted ved elven. På Fendis hotell Villa Laetita er du omkranset av rosehekker
og leken designinnredning. En virkelig vakker og estetisk opplevelse som fester seg!

Før eller på reisen frister og leder ”Roma: Syv vandringer” av Thomas Thiis-Evensen deg rundt i
den spennende byen med fantastiske biler av Morten Krogvold.

Altoppslukende London

London er enkel å komme seg til, og lett og la seg fascinere av. Gatemote, musikk og
ulmende, uoppdagede områder inspirerer til herlig kreativitet.
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Velg hotell etter t-banekartet, eller bo i de populære områdene Soho og Covent Garden. Hazlitts
Hotel i Soho Square er et gammelt pensjonat fra 1700-tallet hvor britisk eleganse og moderne
luksus omfavner deg fra topp til tå. Bad deg i produkter fra REN og slapp av i peisestuen med
en Gin & Tonic eller en ”pot of tea”, som kelneren mer enn gjerne serverer.

Sen morgen gjør seg best på The Breakfast Club i Soho, nærmere bestemt 33 D'Arblay Street.
Utrolig stilig Elvis-konsept gjort på britisk vis. Gaten Carnaby Street like ved, og Covent
Gardens Shelton Street er gode utgangspunkter for ren shopping-glede, mens Brick Lane er for
den lekne og oppdagelseslystne shopper. Her finner du et mangfold av vintagebutikker,
inkludert den kjente kjeden Beyond Retro, som har både utvalget og prisklassen en
secondhand-shopper foretrekker. Bar-kaféen Casa Blue på hjørnet av Brick Lane og Bethnal
Green Road er et must. Bestill hjemmelaget daal-suppe med husets spesial: strawberry-mojito
til.

Camden Town hører med på shoppingturen, men dropp markedet og tilbring heller tiden på
butikken All Saints rett ved elven. De har jakker, vesker og sko i fantastisk deilig skinnkvalitet og
topper og gensere i tynn bomull. Midt i elven ligger også kanskje Londons koseligste Starbucks,
med flott uteservering om sommeren.

Kvelden gjør seg best på Belgo Centraal, en gammel vinkjeller som nå huser over 100 ølsorter,
et must når man er i London. De har muligens også byens beste matmiks, ferske blåskjell med
pommes frites. Favorittsted med unik atmosfære!

Litteratur på fashionistaens vis kjøpes når du ankommer flyplassen i England – her snakker vi
Vouge og Elle til rundt 40,-. Slå deg løs!

Motemetropolen Milano

I byen hvor de velstående renessansefamiliene Sforza og Visconti regjerte med sin
stilsikre smak, er det i dag de mest innflytelsesrike motedesignerne som har lagt sin elsk
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på byen.

Giorgio Armani var tidlig ute blant de store designerne da han åpnet sin første butikk i Via della
Spiga, som fremdeles er en av byens ledende shoppinggater. Videre fulgte Gianni Versace som
viste frem sine første kolleksjoner i galleriet Palazzo della Permanente. Dolce e Gabbana og
Miuccia Prada var like etter. Trenden har fortsatt, og i dag er de italienske designernes butikker
i Milano et viktig ledd i markedsføringen. Et besøk i slike motebutikker i Milano er hva man kan
kalle en ekstravagant shoppingtur.

I Milano kommer man heller ikke unna 10 Corso Como, et virkelig must. De har alt fra bøker,
eksklusive silkekjoler til deilige lunsjer, så sett av tid. Kanskje får du til og med øye på italienske
Vogues Franca Sozzani?

Et annet butikkonsept likt dette, er TAD i Via Statuto 12. Den drives av den tidligere
skuespillerinnen Marina Coffa og hennes datter. Deres herlige smak gjenspeiles i valg av
møbler, klær og tilbehør.

Byen yrer av barer og lounger eid av både designere og kjendiser, alle med sine egne
spesialiteter. I tillegg har byen noen av de beste universitetene i Italia, særlig innenfor mote,
kunst og design. Med denne miksen ligger alt til rette for uforglemmelige girls-night-outs og
inspirasjon på høyt nivå dag som natt.

Göteborg

Trodde du Göteborg var et mini-Oslo, kan du tro om igjen. Denne byen er med sin
svenske sjarm og øye for det nye, perfekt for helgeshopping.
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Pass på å hamstre inn svenske sladreblader så snart du har nådd grensen, og bussturen går
som en lek. Med slik billig buss- eller biltur kan heller pengene investeres i hotellvalg, og vips er
den perfekte byferie skapt.

Avenyn og Nordstan tilbyr merker og kjente butikker, men selve hjertet av byen er for mange
bydelen Haga. Her fører små brosteinsgater deg til butikker i skjøre trehus som tilbyr alt fra søte
te-serviser à la bestemor, til herlig og pompøs vintage plukket ut og tilpasset sesongen. Midt i
bydelen ligger Café Husaren som skryter av å ha solgt verdens største kanelbolle siden 1988.
Her må man selvfølgelig stoppe og spise en kanelbolle selv. Stemningen er som Haga selv,
sjarmerende, gammeldags og alltid full av glade folk. En dag i disse gatene og man er glad og
inspirert til tusen.

Avslutt dagen med ro og harmoni på Haga Spa, som ligger litt i utkanten av bydelen. Göteborg
har flere luksuriøse spatilbud, men dette skiller seg ut ved å ha en hjemmekoselig atmosfære.

Sjekk ut konserttilbudet før du drar. Göteborg har ofte en annerledes og mer internasjonal
konsertarena enn Oslo.

Våren og høsten er en herlig tid for STORBYferier... La deg friste !

6/6

