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AlternAtiv Fjelltur

Sveits Vals I 2009 realiserte den
sveitsiske arkitekten Peter Zumthor sin
kones drøm om å gjenforenes med Alpene. Han kjøpte en eiendom i grenda
Leis i fjellkommunen Vals, hvor han i
tillegg til familiens hus har oppført to
tømmerhus. I tråd med sveitsisk byggetradisjon har paret innredet hvert hus
med plass til fem gjester, med direkte
adgang til skiløypene som er en del av

Sveits Valais Montagne Alternative
gjeninnfører alpeferiens opprinnelige
formål, og setter rekreasjon og diskret
luksus i høysetet. I fire gårdsbygninger,
rehabiliterte i henhold til Valais strenge
restaureringsrestriksjoner, har en vennegjeng etablert tidsriktige turisthytter i
den lille landsbyen Commeire. Med enkel
innredning, lyst treverk og store vindusflater har de sørget for å gi det majeste-

skibakken fra Gadast. Med kun 20 innbyggere representerer Leis den landefreden byfolk kan synes å drømme om.
Arkitekturen er tilpasset naturen, og
hyttene har vinduer fra gulv til tak og
panoramavinduer i alle himmelretninger. Arkitektur og design er nødvendigvis i høysetet, men først og fremst er
her natur med høy øyedropsfaktor.
zumthorferienhaeuser.ch

tiske alpelandskapet den estetiske hovedrollen. Like i nærheten ligger skistedet
Verbier, men aktiviteter som kokkekurs,
yoga, massasje og guidet tur i vinterlandskapet utgjør sterk konkurranse til skibakken. Velg om du vil lage maten selv eller få den levert av den lokale cateringen.
Fly direkte til Genève og ta direkte tog til
Martigny hvor vertskapet henter deg på
stasjonen. montagne-alternative.com
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Når hytta på Finnskogen blir litt traust, har man alltids Alpene.

jetset i Fjellheimen
Italia Bolzano Det italienske paret

Giorgia og Stefano Barbini hevder de har
Alpenes uovertrufne feriested. Da ekteparet kom over den forfalne jakthytten i
Sør-Tyrol, bestemte de seg for å legge tilværelsen som motefolk i Milano bak seg,
og starte eksklusiv turistvirksomhet i
Dolomittene. De restaurerte 1600-tallshytta, tidligere eid av biskopen av Brixham, og gjorde den til en moderne ferie-

hytte. Ekkoet av parets forhenværende
jetsettliv er fortsatt tydelig, og San Lorenzo Mountain Lodge har fasilitetene
til et luksushotell. Spa, vinkjeller, terom,
eget helikopter og golfbane er blant tilbudene. Hytta har ti sengeplasser, og
måltidene inntas samlet i vinkjelleren der
paret serverer italiensk mat laget etter
familieoppskrifter.sanlorenzomountainlodge.com INGER LISE HAMMERSTRØM
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