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Weekend-höst!  
Checka in på (eller  

dröm dig bort till) några 
av världens mest 

inspirerande hotell.  
Och se till att ta  

med dig de bästa 
inredningsidéerna när 

det är dags att checka ut. 

av JOSEPHINE BLIX 

 | resa

du vill ta med dig hem
Hotellen

Sov sött bland fotokonst, vintagefynd och lyxiga kuddar.
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Villa la Madonna, Piemonte 
I våras hälsade de svenska systrarna Marie 
och Annica Eklund de första gästerna väl-
komna till sitt boutiquehotell, beläget i norra 
Italiens vinpärla Piemonte. Till vardags dri-
ver de det framgångsrika designföretaget 
Bolon, som tillverkar och exporterar exklu-
siva vinylgolv världen över. Utsikten över 
Bormidalens vinodlingar är så vacker att man 
tappar andan, maten är starkt inspirerad av 
80-talets italienska slow food-rörelse och in-
redningen en lyxbohemisk dröm. Villans 15 
rum blandar vintage-fynd med noga utvald 
samtidsdesign, och självklart pryds golven av 
specialframtagna Bolon-mattor i färger och 
mönster som sätter helheten.

FÅNGA STILEN: Pudrigt möter jordigt och pati-
nerade möbler med historia spelar huvudrol-
len. Du ska helt enkelt inte underskatta vad ett 
Bukowskifynd bland designfavoriterna kan 
göra för känslan.

villalamadonna.com

Kinloch Lodge, Skottland 
Svindlande vildmark och ”luxury lodge living” 
på lagom undangömd ort känns som en livs- 
bohems drömweekend. Kinloch Lodge i norra 
Skottlands Sutherland erbjuder precis det. Gå 
på milslång hajk, laga mat tillsammans kring 
den generösa Aga-spisen, sportfiska med proff-
sen eller bara njut av fantastisk inredning där 
Kinfolk möter Ilse Crawford. Enda haken är 
att du möjligen måste övertala ett gäng likasin-
nade att hänga med på resan,  än så länge kan 
man nämligen bara hyra hela stället som totalt 
rymmer 16 personer.

FÅNGA STILEN: Tänk skogshuggarstuga 2.0 och 
blanda grova, rustika material med en dämpad 
färgskala för maxat mys!

kinloch.scot 

Villa Strömsfors, Svenljunga
Alla har väl någon gång drömt om att flytta  
in i och förädla en magnifik, knarrande jugend-
villa och låta tiden skänka ny kärlek till varenda 
liten vrå? Villa Strömsfors i Svenljunga är pre-
cis en sådan drömvilla. Och familjen som köpte 
den 2014 har låtit den genomgå precis en sådan 
kärleksfull renovering. Nu kan du boka hela vil-
lan för ditt bröllop eller hålla utkik på hemsidan 
efter när det är öppet för privatpersoner att 
hyra ett av de vackra sovrummen för en helg. 
Även om du inte kan ta med dig den häpnads-
väckande takhöjden eller de tidstypiska föns-
terpartierna hem kan du låta dig inspireras av 

väl avvägda färgval, 
mönstrade tapeter och 
vackra textilier. Och 
kanske framför allt av 
omtanken i detaljerna.

FÅNGA STILEN: Våga 
tapetsera väggarna i ett 
mönster du älskar, sat-
sa på en vacker och lite 
otraditionell lampa 
intill sängen och för-
vandla ditt sovrum till 
ett modernt Downton 
Abbey.

villastromsfors.se

Drömbadrum på Villa la Madonna. 
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11 Howard, New York
Köpenhamn – eller New York? En per-
fekt mix kanske är den bästa beskrivning-
en av nyöppnade hotellet 11 Howard i 
Manhattans Soho, med inredning av den 
hyllade danska byrån Space Copenha-
gen. Miljön är industriell à la före detta 
posthus i New York, men paletten såväl 
som materialvalen känns typiskt skandi-
naviska. Trä, sten och läder löper som en 
röd tråd genom projektet och möbeldesig-
nen är genomgående dansk. Otroligt fint!

FÅNGA STILEN: Tänk långsiktigt och satsa 
på material som åldras vackert, som läder, 
sten och trä. Mjuka färger är effektfulla  
i en urban miljö och gardiner från golv till 
tak skapar dynamik.

11howard.com

 | resa

Fendi Private Suites, Rom
High end fashion möter flärdfull inredning i Fendis nya lyxhotell på 

tredje våningen i deras stenpalazzo i Rom. Tung marmor i olika färger, 
romersk kullersten, djupröd sammet och formstarka armaturer 

präglar de sju sviterna som är inredda av omtalade Dimore Studio. 
Välfyllda bokhyllor, öppen spis och ett stort välkomnande vardagsrum 

vittnar om att den sterila och opersonliga lyxen är på väg bort och att 
även den med stor plånbok helst checkar in där det känns som hemma. 

FÅNGA STILEN: Utgå från en dov väggfärg men bryt gärna av  
med eldigt gul eller purpurröd sammet. Tunga, draperiliknande 

gardiner skapar dramatik och rökfärgat glas blir en fin detalj. 

fendiprivatesuites.com

Dansk design hjärta industriell 
atmosfär på Manhattan. 

Dova färger och 
lyxiga material 
sätter stilen. 

Trendsättande Dimore Studios satsar 
på exklusiv dramatik. 
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Central Hotel og Cafe, 
Köpenhamn 
Ett kafé där lokalborna dricker sitt morgonkaf-
fe och ett hotell med ett enda rum en trappa 
upp. Kan det bli charmigare? Kanske om man 
lägger till att byggnaden i Vesterbro är över 100 
år gammal och att det förut låg ett skomakeri 
med tillhörande lägenhet i lokalen. Ägarna till 
det omtyckta Köpenhamnskaféet Granola tog 
över stället 2011 och har renoverat det lilla 
hotellrummet med känsla för varenda liten 
detalj. När du övernattar ingår givetvis en 
supermysig frukost för två. PS! Hur fin är inte 
den gröna, skinnklädda dörren?

FÅNGA STILEN: Ta dig tid att hitta vackra origi-
naldetaljer och framhäv det tidstypiska. En fin 
liten krok från antikaffären runt hörnet kan 
faktiskt göra skillnad för hela rummet. 

centralhotelogcafe.dk

The Hoxton, London
Urbant, kreativt, streetsmart och allt annat som 

östra Londons Shoreditch är är också The Hoxton. 
Tegel möter signalröda tunga skinnpjäser. Neonfär-

gade stolsben bryter av en annars sober arbetsplats 
och de sociala ytorna är världsvana och mysiga på 

precis rätt sätt. Varje rum är försett med duschar 
som simulerar mjukt regn, och när du vaknar hänger 
en trevlig frukostpåse på dörrhandtaget. Som hittat?

FÅNGA STILEN: Den uppdaterade industristilen 
skapar du med stilrena retromöbler och sobra, kala 

väggar. Några väl valda, färgstarka detaljer blir 
rummets utropstecken. 

thehoxton.com

Playa Grande Beach Club, 
Dominikanska republiken 

Bland mjölkvit sand, kokospalmer och 
mandelträd på Dominikanska republikens 

norra kust hittar du denna karamell. Ett litet 
paradis som hämtat ur en sorbetfärgad, 
bekymmersfri 80-talsfilm. Platsens rika 

historia möter inredaren Celerie Kembles 
Palm Beach-bakgrund i något som landar så 

långt ifrån svensk minimalism man kan 
komma. Det går antagligen inte att åka 

härifrån utan att lova sig själv ett mönstrat 
golv någonstans i hemmet och stora palmer  

i vardagsrummet resten av livet.

FÅNGA STILEN: Mönstrat kakel, möbler  
i rotting, figuriner och prydnader från resor 

du gjort och dekorativa kuddar ger en 
personlig och lite exotisk känsla. 

playagrandebeachclub.com

Som en godispåse! 
Inspireras av inredaren 
Celerie Kemble 
maximalistiska stil. 

Satsa på några färgstarka utropstecken. 

Ett hotell med 
bara ett rum 
– kan det bli 
charmigare?


