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Hotel Palace . Zagreb

Hotellet ligger i det före
detta Schlessinger Palais från
1891som är en traditionell
Art Nouveaubyggnad. Det
öppnade sina dörrar 1907
och är Zagrebs första Belle
Epoque hotell.
Hotellet, som har 123 rum,
ligger med utsikt över en av
Zagrebs vackraste parker,
endast en kort promenad
från stadens stora torg och
historiska kärna.
I närheten ligger flera
muséer och bland annat
Konstakademin.
Trots att det är 4-stjärnigt möts man av en hemtrevlig atmosfär, utmärkt

service och tillmötesgående
personal och är en idealisk
plats för både affärer och
avkoppling.
Restaurangen serverar
internationella och lokala
specialiteter, som skapats av
hotellets prisbelönta kökschef.
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Ett dubbelrum kostar
omkring 900 kronor med
frukost.

Motell Filbyter - Linköping
När bilismen tog fart i början av 1950-talet började
de växa upp som svampar ur marken - Motellen. Till
att börja med reagerade folk på stavningen. Kan man
inte stava till hotell längre?
Men Motell var en förkortning av Motorhotell och
kom, som så mycket annat, från USA. Bensinbolaget
IC var först i Sverige med att använda ordet motell,
vilket skedde redan på våren 1952 vid en av deras
bensinmackar. Under 1954 byggdes ett flertal motell
i Sverige.
Till att börja med var det en bensinmack med
kiosk som utökades med några övernattningsrum
och en motellskylt. Förutom bensin erbjöds bilservice, matservering och café. Det hela verkade i sin
enkelhet mer som ett vandrarhem. Huvudsaken var
att bilisterna fick mat och tak över huvudet.
Många gör anspråk på, eller anser sig vara, Sveriges första motell. Det må vara hur det vill med
den saken. Men säkert är att Motell Filbyter utanför
Norrköping finns med i den skaran.

Motell Filbyter i Linköping har behållit 50-talsstuket där bilen parkeras utanför dörren under tak.
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Restaurangen

Motell Filbyter ligger i utkanten av
Linköping, från början strategiskt
vid gamla Riksettan. Numera usar
trafiken förbi på den nya motorvägen men Motell Filbyter finns
kvar med sitt amerikanska stuk,
d v s parkering framför dörren
under tak. Och med tidstrogen
inredning.
Det uppfördes i början av
1950-taletm har byggts till i etapper och förblev i ägarfamiljens
släkt fram till 1991 då nuvarande
ägare tog vid.
Han har behållit själva motelldelen i ursprunglig stil.
Däremot är verkstaden nedlagd
liksom bensinstationen. Den senare genom att den inte var lönsam.
Saneringen på inte fullt en miljon
kronor fick han betala själv.
Dessutom har han varit tvungen att bygga om köket för lika
mycket.
Matsedeln har en stående meny
med husmanskost.

Nedlagd verkstad

Motellrum i gammal stil

Sigfried äger och driver Motell
Filbyter
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I närheten...
1 Fågelsjön Tåkern
Reservatet bildades 1975
och är en av landets främsta häcknings- och rastplatser för våtmarksfåglar.
2 Alvastra klosterruin
Klostret grundades 1143 av
franska munkar.
3 Hästholmens hamn
Här finns restaurang och
café, badplats, campingplats med stugor. Vätternrummet är en fast utställning om Vättern och dess
historia.

Ombergs Turisthotell hotell med anor
Mera fritid, en mera burgen
medelklass samt möjlighet att
förflytta sig på ett någorlunda
bekvämt sätt med tåg var faktorer som bidrog till turisthotellens blomstring i Sverige i
början av förra seklet.
Ett av de äldsta och dessutom i nästan orört skick de
senaste 100 åren, är Ombergs
Turisthotell i bokskogen vid
södra foten av Östergötlands
högsta berg Omberg, som
reser sig 262,8 meter över
nejden i öster och Vättern
i väster.
Tågförbindelsen med
smalspår är sedan länge
uppbruten, men hotellet
består i all sin prakt. Det
uppfördes ursprungligen
redan 1892 men härjades
av en ödeläggande brand i
januari 1913.
Efter återuppbyggnad
stod det invigningsklart
i maj 1914. Ellen Key,
som då byggt sitt Strand
alldeles i närheten, och
Werner von Heidenstam,
som då bodde på Naddö,
påskyndade uppbyggnaden
av det nya hotellet

Ellen Key var också rådgivare när det gällde färgsättningen.
Byggnaden är helt i trä,
möbler, armatur och annan
inredning är i huvudsak
original, dusch och toalett i
korridoren
som brukligt förr; hela huset
andas nostalgi.
Från matsalsverandan har
gästerna en strålande utsikt
över ”slätta” med bland annat
gården Stora Lund där en
vindstrut på sin sockel påminner om att här låg en gång ett
flygfält.
Det var Tredje Flygkårens
och sedermera Kungliga
Östgöta Flygflottiljs sommarövningsplats.

Ett fundament till en vindstrut
är et enda som påminner om
att här låg en gång ett flygfält.

Fältet var i bruk fram till
1951.
Lite längre bort skymtar
Hästholmen som fram till
1930-talets slut var ångaren
Trafiks ena angöringshamn
för den eguljära passagerartraden över Vättern till Hjo.
På gångavstånd från turisthotellet ligger ruinerna av
Alvastra kloster som anlades
redan på 1100-talet.
Ombergs Turisthotell
lockar fortfarande många
gäster, mycket tack vare de
nuvarande ägarnas satsning
på högklassig mat med lokalt
producerade råvaror.

4 Ellen Keys Strand
Författarinnan Ellen Key
kom att älska Vättern och
Östergyllen så mycket att
hon lät bygga huset Strand
1910 för att där bosätta sig.
5 Rökstenen
Rökstenen är den mest
mytomspunna runstenen i
vårt land, kanske i världen.
Den restes under 800-talet
av en man som hette Varin
för att hedra sin döde sons
minne.

Lennart Berns

Det ursprungliga Ombergs
Turisthotell byggdes när
järnvägen Vadstena Ödeshög stod färdig. Tanken var att ta emot resande
som kom med tåget till
Alvastra. Efter en eldsvåda
1913 återuppfördes hotellet i sin nuvarande prakt.
Från 1920-talet och några
årtionden framåt var det
ett populärt tillhåll för
flygofficerarna från det
närbelägna militära övningsflygfältet Stora Lund.
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Rökstenen

Att Holland är känt för sin ost är ju ingen hemlighet, men
resten av maten då? Här presenterar Holländska Turistbyråm några av de bästa och mest unika restaurangerna i
Rotterdam och Amsterdam.

Restauranger i
Rotterdam

I Hamnstaden Rotterdam skapas kulinariska innovationer i snabb takt, men
i staden finns det också många fina
traditionella restauranger. Öppna dygnet
runt, inte bara inne i centrum utan även
över hela staden. I Scheepvaartkwartier
och Museumkwartier finns det också ett
flertal restauranger som serverar mat från
hela världen. Holländska Turistbyrån har
valt ut några av dem åt dig ...

Hollands nya matmecka

Stroom (Lloydstraat 1) är en trendig
restaurang i ett före detta kraftverk med
utmärkt mat. Du kan till och med övernatta här.
Parkheuvel (Heuvellaan 21) Denna
speciella Michelin-stjärnerestaurang är
belägen i parken vid Parkhaven. Känd
för sina speciella smakkombinationer
och matchande viner förtjänar denna
restaurang definitivt två stjärnor i Michelinguiden.
Boudoir (Meent 65a) Njut av allt från
plockmat till genuint fransk mat på
sammetssoffor i en glamorös och elegant
interiör.
Citroen (Prinsendam 130) I området
”Kop van Zuid” (Södra huvudet) serverar
denna restaurang utmärkta medelhavsrätter i en modern och romantisk atmosfär. En härlig terrass på sommaren!
Dewi Sri (Westerkade 20) I detta ståtliga
köpmanshus vid Meuse serveras ett
underbart ”risbord” och andra utmärkta
traditionella rätter från Java och Sumatra.
Bazar (Witte de Withstraat 16) Iögonfallande belysning och rätter med
ursprung främst i norra Afrika och i
Mellanöstern. Underbart, aromrikt och
utmärkta priser.
Eau Lounge (Boompjes 750) Den bäst
bevarade hemligheten i Rotterdam ...
Eau Lounge serverar mat på en underbar
terrass med utsikt över bron Erasmusbrug. Detta är bästa platsen för fusionsmat, i kombination med musik från hela
världen.

Restauranger i Amsterdam

En utmärkt lunch på en terrass vid vattnet, ett snabbt mellanmål eller en utdragen
middag – allt är möjligt i Amsterdam. I staden finns smakrika och attraktiva alternativ
som passar för varje ögonblick, varje ålder, varje smak och varje budget. Holländska
Turistbyrån har valt ut några ”klassiker” åt dig så att du inte behöver slösa tid på att
söka.
Pasta e Basta (Nieuwe Spiegelstraat 8) Operasjungande servitörer serverar italiensk
mat. Otaliga kändisar har varit här före dig. Fifteen (Jollemanhof 9) Jamie Olivers
koncept vid det moderna och trendiga Pakhuis Amsterdam. Jamie Oliver är synonymt
med kvalitet och det finns även en ädel tanke bakom konceptet. d’Vijf Vlieghen
(Spuistraat 294-302) En rikt dekorerad restaurang som ägs av en tidigare konst- och
antikvitetsförsäljare. Varje stol har en skylt med namnet på en berömd gäst som suttit
i den.
Excelsior (Nieuwe Doelenstraat 2) Utmärkt restaurang vid Hotel l’Europe, med en
vacker utsikt över floden Amstel. Exklusiv mat och levande pianomusik. Nevy (Westerdoksdijk 40) En underbar, modern fiskrestaurang med utsikt över vattnet.
Febo (på många platser i Amsterdam) Inte raffinerat, men definitivt holländskt.
Detta är rätt plats att gå till för typiska holländska tilltugg som till exempel ”kroketten”,
”frikadellen” och ostsuffléer. Kas (Kamerling Onneslaan 3) Eftersom restaurangen
finns i den gamla stadens plantskoleväxthus kommer du att serveras de bästa och
färskaste rätterna. Restaurangen har ett helt eget växthus och grönsaksland, så du kan
vara säker på att allt är helt nyplockat.
Bussia (Reestraat 28-30) Restaurangen är uppkallad efter en berömd Barolovingård
i Piemonte i Italien och här serverar man raffinerad och originell italiensk mat på en
härlig plats. Yamazato (Ferdinand Bolstraat 333) Det femstjärniga hotellet Okura
driver en av de bästa japanska restaurangerna i staden, med utsökta specialiteter och
en fin utsikt över den japanska trädgården. Medan du är där ska du passa på att beställa en drink i baren på översta våningen och njuta av utsikten!
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