Aftonbladet

Söndag 15 augusti 2021

LOTTIES VÄRLD

med Lottie Knutson

n Lottie Knutson skriver om resor och svarar på läsarnas frågor i Aftonbladet. n Mejla till lottie.knutson@aftonbladet.se

Vi letar efter en större
herrgård för släktträff?

Hej Lottie! Vi söker en konferensgård eller herrgård för släkt-

träff mellan Umeå och Stockholm. Vore toppen om det finns många
rum, bastu, badtunna och en sjö i närheten. Vet du något mysigt
ställe? 
Anna S

LOTTIE SVARAR: Jo jag
ronställe med många åter
tror att jag kan ha ett stäl
kommande gäster. Här
le för er: Hotell Järvsö
äter ni gott på lokala råva
baden, mitt i Hälsinglands
ror, frukt, bär och grönsa
storslagna natur. Hotellet
ker från egen trädgård.
började som kur
Innan middagen
Kallbad
anstalt redan 1905
tar ni en tur till
av förfadern till
i en gammal pensionatets gym
dagens ägare: tredje
respektive spa- och
potatiskälla- relaxavdelning med
och fjärde generatio
nen i familjen Pehr
bastu, ångbastu
re med rin- torr
son. Här drivs pensio
och jacuzzi. Dess
nat sedan 1935 och
nande vatten utom finns ett kallbad
hotellet ingår i Coun
en gammal potatis
direkt från ikällare
tryside Hotels.
med rinnande
Generellt föredrar
egen källa. vatten direkt från
jag alltid privata och
egen källa.
familjedrivna ställen
Här finns gott om
att bo och äta på; omsorgen om
trevliga sällskapsrum och utrym
varje gäst brukar nästan alltid vara men så att ni kan umgås tillsam
på topp. Hotell Järvsöbaden är
mans allihop, hela släkten. Ha det
mycket riktigt ett så kallat smult
så kul!

Varför inga
tips om Trosa?

Lottie! Kul att du visar så mycket av
Sverige. Jag cykelcampade på Jylland
och tågluffade i Europa med mina killar när de var små. Men med sommarstuga vid Bohuskusten finns ingen
större anledning att resa bort på sommaren. Dock saknar jag lite grand om
Trosa? Varför inte?
Trosa – en småstadsidyll. 

Stellan Danielsson, Trosa Foto: TROSA KOMMUN
LOTTIE SVARAR: Ja varför inte?
Jag har rötter nära Trosa, vid Sunds
gård precis innan bron över till
Mörkö intill Tullgarns naturreser
vat. I Trosa finns småstadsidyllen
som många Stockholmare saknar,
med ån genom den lilla staden,

Bohmans och Trosa Stadshotell.
Låt mig återkomma lite senare med
mer om den romantiska lilla sta
den. Det var några år sedan jag var
på plats, men mina föräldrar tar
ganska ofta en trevlig middag och
natt på Trosa Stadshotell.

Listan!
n Fem i topp – SUP, Stand
Up Paddle b
 oarding
1. Grönemad – paddla bland
kobbar och ostronbankar
i  Bohusläns skärgård.
2. Åre – SUP:a till stränder
med utsikt över fjällen utmed
Åresjön.
3. Reimersholme – prova
SUP-yoga med instruktör och
kombinera Stockholms puls
med natur.
4. Göta kanal – unik paddel
miljö med fina sträckor som
Borensberg – Ljungsbro.
5. Kullaberg – upplev de
dramatiska klipporna i Skåne
från vattnet.
Källa: www.gotakanal.se;
www.skargardsidyllen.se
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GOTT OM UTRYMME FÖR SLÄKTEN Hotell Järvsöbaden
i  Hälsingland har mycket att erbjuda för stora sällskap.

Varje
söndag!
Foto: SKARGARDSIDYLLEN.SE
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Sensommar på borggården

n Kalmar Slott bjuder på några av Sveriges mest underhållnings- och spelsugna artister under sensommaren. Kvar på
programmet innan hösten finns bland andra Robert Wells,
Lennie Norman med Louise Hoffsten och Babben Larsson.
Swww.kalmarslott.se

97
procent av alla anställda på de
Maldivska turistöarna har fått
en dos vaccin. 91 procent är
fullvaccinerade. Paradisöarna
jobbar hårt med säkerheten.
De och Dubai är de populäras
te vinterresmålen utanför
UD:s välsignelse
Swww.visitmaldives.com/en

Insidertipset …
n Genuint
konstfoto
med fräsch
vinkel hittar
jag på den
färska
utställningen
”African
Catwalk” på
Falsterbo
Photo Art
Museum.
Fotografen
Per-Anders
Pettersson
lättar på
Modellen Patricia Akello från
kulisserna
Uganda bär en kreation av
till den nya märket Halisi fran Uganda. 
Foto: PER-ANDERS PETTERSSON,
mode
AFRICAN CATWALK, FALSTERBO PHOTO
scenen

ART MUSEUM
i  Afrika
genom ett 20-tal verk. Rekommenderas.


Med app
till dåtid
Maldiverna, snart fullvacci
nerat.
Foto: LOTTIE KNUTSON

Swww.falsterbophoto.com

n Med appen Be
Here Then kan Kristianstad upplevas
som det såg ut förr:
appen hålls upp mot en modern byggnad och
visar då stadens historia, med huset som en
gång låg på platsen.Swww.kristianstad.se

