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Upplev medelhavslyx på hemmaplan
Weekendresor till strandnära hotell runt om i Europa är stora dragplåster bland svenska resenärer. Men även om Europa
bjuder på mängder av lyxiga boendeupplevelser finns det en hel uppsjö av motsvarande alternativ här i Sverige. Den senaste
tiden har både luft- och vattentemperaturen i Sverige legat på samma nivåer som i medelhavsländerna. Varför gå över ån efter
vatten för att få uppleva strandnära lyx? Resesajten Secret Escapes erjuder nu prisvärda svenska alternativ som gör att du kan
fira en förstklassig semester på närmare håll.

Hôtel Le Negresco i Nice och Grand Hotel Saltsjöbaden Stockholm

Det anrika lyxhotellet Le Negresco är ett av Promenade des Anglais kanske främsta signalement och är ett sedan länge uppskattat
boendealternativ bland resenärer från hela världen. Hotellet fullkomligen andas lyx och glamour och stoltserar med både en egen stjärnkrog
och ett eget brasserie. Dessutom är det fyllt till bredden av olika antikviteter och konstföremål.

En av de svenska motsvarigheterna till Le Negresco är Grand Hotel Saltsjöbaden. Även detta hotell bjuder på mycket imponerande syner som
skvallrar om kungliga anor och en intressant historia. Grand Hotel Saltsjöbaden är ett modernt lyxhotell som likt Le Negresco bjuder på
förstklassiga restauranger och barer. Utsikten är slående vacker över hamnen och havsviken och inredningen är minst lika spektakulär.

La Mamounia i Marrakech och Falkenberg Strandbad i Falkenberg

Ett annat populärt turisthotell är La Mamounia som ligger i Marrakech. La Mamounias stora spaanläggning tillåter besökarna att slappna av i
en mycket avkopplande och estetiskt tilltalande miljö som ger ro för själen. Inredningen kombinerar trendiga inslag med klassisk vacker
marockansk konst som fullkomligen tar andan ur en.

För den som vill njuta av samma lyxiga och avslappnande miljöer i Sverige är Falkenberg Strandbad ett mycket passande alternativ. Det
populära strandbadet är beläget precis intill havskanten och omges av den två kilometer långa Skrea strand. Här kan besökarna slappna av
och avskärma sig från omvärlden en stund. 

Hotel W i Barcelona och Hotel At Six i Stockholm

Ett mer modernt lyxhotell är Hotel W i Barcelona. Hotellet har på senare år seglat upp som en storfavorit och toppar listorna över populära
turisthotell i Europa. Det ultramoderna femstjärniga hotellet gränsar till både strandkanten och stadskärnan, men de boende behöver inte
lämna hotellet för att kunna njuta av en enorm takterrass med panoramautsikt, utomhuspooler och en exklusiv Michelin-restaurang.

Ett minst lika lyxigt alternativ i Sverige är det relativt nyinvigda Hotel At Six. Läget är näst intill oslagbart med både närhet till stad och vatten.
Hotel At Six bjuder, liksom Hotel W, på moderna bekvämligheter som en takterrass, restauranger och lounger i toppklass. Pulsen är hög och
feststämningen ligger i luften. Atmosfären ger en vibb av elegans och lekfullhet på en och samma gång.

Liknande resmål och kampanjer hittar du på www.secretescapes.se
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Om Secret Escapes

www.secretescapes.com är en kostnadsfri medlemssajt, som erbjuder lyxresor med upp till 70 procent rabatt på hotell och semestrar över hela
världen. Hotellen och semesterresorna är handplockade av ett team reseexperter och inkluderar allt från svenska herrgårdshotell och
cityresor till lyxiga europeiska vistelser och långdistansresor, där även flyg ingår.

Företaget lanserades i februari 2011 och grundades av VD Alex Saint, COO Tom Valentine och Troy Collins. Företaget samarbetar med
ledande hotell-, researrangörs- och resebyråpartners för att förhandla fram exklusiva låga priser för sina över 45 miljoner medlemmar globalt.
Secret Escapes säljer resor med utvalda datum och rum via en egen bokningsmotor vilket innebär att kunderna kan boka sin semester eller
sitt hotell direkt på Secret Escapes webbplats.


