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Joulun parhaat pakopaikat julkkisbongailuun
Useimmille meistä joulu tarkoittaa perheen ja ystävien seurasta nauttimista, joulukuusen koristelua ja takan loimusta nauttimista. Monille
julkkiksille joulu tarkoittaa hyvää syytä karata lomalle mitä hienoimpiin ulkomaankohteisiin. Hotels.com listaa julkkisten suosimia
pakopaikkoja, joissa voi suurella todennäköisyydellä törmätä tämän päivän kuumimpiin nimiin.

Saint-Barthélemy, Karibia – Gwen Stefani, Mariah Carey, Beyonce ja Jay Z

Jos haluaa viettää joulun maailman kuuluisimpien artistien tyyliin, kannattaa suunnata Karibian paratiisisaarelle Saint-Barthélemyyn. Tämä syrjäinen,
matalien riuttojen ympäröimä tulivuorisaari on täydellinen pakopaikka salamavalojen välkkeestä. Saarelta löytyy yli kaksikymmentä ylellistä lomakohdetta.
Kun paikalliset julkkisasukit on bongattu ja haluaa nähdä vilauksen esimerkiksi Simon Cowellista tai Miranda Kerrista, voi suunnata kävelylle saaren
satamaan bongailemaan kuuluisuuksia paistattelemassa päivää luksusjahdeillaan.

Rommikolalla maustettua joulua kelpaa viettää saarelta löytyvässä Le Domaine de Lonvilliersissa, josta saa huoneen joulun aikaan alkaen 561 € yöltä.

Chamonix, Mont Blanc, Ranska – Kate Moss, Paris Hilton, Pierce Brosnan

Chamonix on ympärivuotinen turistikohde, joka täytyy kuuluisuuksista lomakausina. Hiihtokohde on täynnä korkealuokkaisia hotelleja, ravintoloita ja
kauppoja. Chamonix on pitänyt kiinni suosiostaan aina vuodesta 1924 lähtien, jolloin paikka toimi talviolympialaisten näyttämönä. Länsi-Euroopan
korkeimman vuoren Mont Blancin jyrkät rinteet houkuttelevat paikalle Kate Mossin kaltaisia tähtiä, joilla laskettelu on verissä. Nälän yllättäessä kannattaa
suunnata Le Hameau Albert 1er hotelliin, jonka kahdella Michelin-tähdellä koristeltu ravintola tarjoaa Paris Hiltonillekin kelpaavia makuelämyksiä. Huoneen
saa alkaen 225 € yöltä.

The Hôtel Les Aiglos Resort & Spa sijaitsee aivan rinteiden tuntumassa ja tarjoaa väsyneille laskijoille täydenpalvelun kylpylän, jossa on hyvä rentouttaa
väsyneitä lihaksia. Hotellista saa huoneen alkaen 87 € yöltä.

Valais, Sveitsi – Englannin ja Ruotsin kuninkaalliset

Verbierin talviurheilukohde sijaitsee Valais’n kantonissa Sveitsissä. Vaativista rinteistään tunnetussa hiihtokeskuksessa viihtyvät niin alppihiihtäjät,
hiihtopummit kuin julkkiksetkin. Verbierissä lomaillessa ei ole syytä ihmetellä, jos seuraavana hiihtohississä matkustavat prinssi Charles tai Ruotsin
kuninkaalliset Victoria ja Daniel. Paikka on tunnettu laadustaan, minkä huomaa korkean hintatason lisäksi etenkin hienosti hoidetuista rinteistä ja lähes
sveitsiläisten kellojen tarkkuudella toimivista hisseistä.

Jos suunnitelmissa on vauhdikas joulu, Verbier tarjoaa siihen täydelliset puitteet yhteensä yli 400 rinnekilometrillään. Yösijan tarjoaa esimerkiksi kylän
lähistöllä sijaitseva Hotel de la Riddes, josta huoneen saa alkaen 101 € yöltä.

Telluride, Colorado – Tom Cruise, Oprah Winfrey, Ralph Lauren

Joulun alla julkkikset etsivät mielellään paikkaa, missä levätä ja sulautua tavisten joukkoon. Telluriden kaupunki on oivallinen tähän tarkoitukseen.
Lomakohdetta ympäröimät San Juan -vuoret kohoavat lähes 4000 metrin korkeuteen. Superjulkkikset kuten Oprah Winfrey, Tom Cruise ja Sandra Bullock
nauttivat vuoristokaupungin upeissa maisemissa lasketellen ja lumilautaillen. Pitkäksi venyneen laskupäivän jälkeen voi rauhoittua kuuman juoman ääressä
ja bongailla lisää julkkiksia, kuten Jerry Seinfeldia ja Katie Holmesia, jotka molemmat omistavat kodit alueelta.

Jos Lumiere Hotel, josta saa huoneen alkaen 225 € yöltä, on turhan kallis, löytyy vaihtoehtoisesti Camel’s Garden Hotel, josta huoneen saa
lompakkoystävälliseen 121 € hintaan yöltä. Säästyvillä euroilla voi nautiskella hotellin baarin tarjoilemista après-ski-juomista ja kylpylän rentouttavista
hoidoista.


