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Trendiga sättet att resa på - glamourös camping
Lyxiga resor behöver inte innebära femstjärniga hotell. Istället kan man prova på glamourös camping, som blir allt mer populärt.
I både Sverige och övriga världen erbjuds nu en annan typ av bo-upplevelse med guldkant – från ekokojor i Thailand till
trädhotell i lappländska fjällen. Resesajten Secret Escapes listar fem unika semesterboenden i ”glamping-stil”, som tar
campingvistelsen till nya höjder. 

Många förknippar lyx med dyra kostnader och flådiga hotell och inte med camping. Men man kan få både lyxigt boende och en unik upplevelse
utan att det gräver djupa hål i semesterkassan. Ett nytt knep är att testa ”glamping”, ett glamouröst men billigt sätt att campa, som dessutom
är miljövänligt.

1.     Conestoga Ranch, USA 

Här möter vilda västern senaste glamping-trenden. Upplev ett äventyr som en riktig campare, fast med betydligt bättre bekvämligheter. I Utah
ligger Conestoga Ranch ute i vildmarken och här bor man mitt på en ranch, antingen i tält eller en vagn. Men i detta fall är de utrustade med
både sängar, varma duschar, lyxiga toalettartiklar och annat för att man ska känna sig bekväm. Dessutom är det personal som servar dig när
du behöver. Ranchen ligger i Garden City, åtta kilometer från Bear Lake i Utah.

2.     Sandat Glamping Tents, Bali

I Ubud kan man prova på lyxcamping. Bo i en miljövänlig stuga eller i ett safaritält med privat pool. När man tänker camping är Bali kanske inte
det första valet men det här himmelska gömstället i djungeln är något utöver det vanliga. Med fem tältsviter och tre stugor är Ubud det första i
sitt slag som erbjuder något liknande. Dessutom finns infinitypoolen med utsikt över risfälten som Condé Nast Traveller beskrivit som en av de
vackraste i världen.

3.     Treehotel, Lappland

Man behöver inte resa till andra sidan jorden för att uppleva något utöver det vanliga. I Harads i Lappland kan man bo i ekologiska trädkojor i
världsklass, designade av framstående arkitekter. Harads är en liten by i den lappländska skogen. Varje koja är unikt designad, antingen står
de ut från det naturliga landskapet, eller så hänger de kamouflerade bland grenarna som en minimalistisk box med steg upp till takterrassen
och specialdesignade möbler. De fem kojorna är gömda djupt in i skogen och surrealistiskt upphängda över marken nära Luleälven.

4.     Obonjan Island Resort, Šibenik, Kroatien

Prova på lyxcamping på en ö i Kroatien där man kan inleda dagen med yoga i soluppgången och avsluta med en drink i solnedgången. De
miljövänliga tälten och stugorna erbjuder lyxig möblering, luftkonditionering, dusch och badrum. Musik är även en stor del av ö-upplevelsen
och på amfiteatern kan man njuta av både akustiska spelningar och mer energifyllda dj-set.  

5.     The Island Hideout, Koh Yao Noi, Thailand 

Bo i en trädkoja mitt i djungeln där man får en lyxsemester utöver det vanliga. Uppe bland trädtopparna mitt ute i regnskogsvegetationen kan
man bo i en lyxig trädkoja som har två rymliga våningsplan med allt man behöver. Dessutom får man en vacker utsikt över trädens kronor och
det turkosa vattnet i Pha Nang Bay. Ön är fortfarande relativt oexploaterad så söker man efter en stilla semester med friluftsaktiviteter är den
här ön passande.

Se liknande resmål och aktuella kampanjer på www.secretescapes.se

För mer information, kontakta:

Lars-Ola Nordqvist, vd Comvision och PR-ansvarig för Secret Escapes i Sverige

070-689 11 20, lars@comvision.se.

Om Secret Escapes

www.secretescapes.com är en kostnadsfri medlemssajt, som erbjuder lyxresor till marknadens lägsta priser med fyr- och femstjärniga hotell
och semestrar över hela världen. Hotellen och semesterresorna är handplockade av ett team av reseexperter och inkluderar allt från svenska
herrgårdshotell och ”storstadsflykt” till lyxiga europeiska resor 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.


