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The Wood Hotel, Skellefteå

Höjdarhotell i trä
Skellefteå kan skryta med ett av landets 
mest spektakulära nya hotell. The Wood 
Hotel (ingår i Elite Hotels) ligger i en av 
världens högsta träbyggnader. När du står 
utanför entrén får du lyfta blicken rejält 
för att skapa dig en bild av den 20 våningar 
höga träbyggnaden som rymmer drygt 
200 hotellrum, restauranger, takbar och 
spa. Ju högre upp du bor i hotellet, desto 
dyrare blir det. Hotellet är en del av det 
nyöppnade kulturhuset Sara (uppkallat 
efter Sara Lidman). 

På våning 18 ligger en fin spaavdelning, 
men många förvånas över att ett besök 
kostar 495 kr/person under vardagar och 

695 kr/helger. 
Privata Affärer gillar: Hotellets skybar 
med takterrass är en perfekt plats att 
avsluta dagen.
Sommarpriser: Du kan välja mellan 
standardrum (21 kvm) på våning 6–11 som 
kostar knappt 1 500 kr/natt eller deluxe-
rum på våning 17 och 18 för närmare 1 900 
kr/natt. 

Ikea Hotell, Älmhult

Flytta in hos Ikea
Det är som att flytta in i ett Ikeavaruhus. 
Här möts du av rottingfåtöljen Buskbo i 
receptionen, du kan slå dig ner i soffan 
Stockholm i loungen och när det är dags 
att sova släcker du lampan Nymåne.

Det enda som saknas på Ikea Hotell är 
ett hämtlager. Och det finns ingen varm-
korv för 5 kr.

Visst, det är enkelt att raljera kring 
upplevelsen att bo på Ikea Hotell – men 
den mest ärliga beskrivningen är att det är 
ett alldeles utmärkt hotell. Och prisvärt. 
Trevlig restaurang där maten visserligen är 
lite dyrare än på ett Ikeavaruhus, men den 
håller samtidigt högre kvalitet. Att erbjuda 
tak över huvudet är inte nytt för Ikea, 
redan 1964 invigde Ingvar Kamprad Ikea 
Motell i Älmhult (som i dag är Ikea Hotell).

Privata Affärer gillar: Hotellet ligger 
granne med Ikeamuseet, inrymt i mö-
belkedjans första varuhus, som berättar 
företagets succéhistoria genom tiderna. 
Värt ett besök.
Sommarpriser: Dubbelrum från 900 kr/
natt inklusive frukost. Medlemmar i Ikea 
Family får 100 kr i rabatt/natt.

Villa Sjötorp, Ljungskile

Hyllat sommarparadis
Villa Sjötorp är ett koncentrat av svensk 
sommaridyll. Ett vackert trähus från 
1800-talet, kakelugnar och kristallkronor 
samt en härlig trädgård med avkopplande 
havsutsikt. När aptiten gör sig gällande 
serveras en smakfull måltid där råvarorna 
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kommer från lokala producenter. 
Privata Affärer gillar: Villa Sjötorp är en 
sommarklassiker som håller stilen och får 
finfina recensioner av bland annat White 
Guide.
Sommarpriser: Dubbelrum från cirka 2 500 
kr inklusive frukost. Sommarpaket som 
inkluderar en trerättersmiddag kostar cirka 
1 000 kr extra.

Villa Dagmar, Stockholm

Nytt finhotell på Östermalm
Ett av Stockholms nyaste hotell, Villa Dag-
mar på Östermalm, vill inte kalla sig för ett 
hotell. Villa Dagmar är en stadsvilla med 

en egen trädgård som ska föra tankarna till 
en italiensk piazza. Men det är en ovanligt 
stor villa, 70 rum, vilket gör att hotellet 
hamnar någonstans mitt emellan ett litet 
och personligt boutiquehotell och ett 
större kedjehotell. För att skapa en person-
lig hemkänsla har hotellet lagt ned rejält 
med pengar på att inreda med personliga 
detaljer, specialdesignade möbler, samtida 
konst och inte minst ordentligt med växter.

Hotellets bar, restaurang och trädgård är 
en samlingspunkt på Östermalm.
Privata Affärer gillar: Att ha tillgång till en 
hotellträdgård under en sommarvistelse i 
Stockholm känns extra lyxigt.
Sommarpriser: Villa Dagmar tillhör 
huvudstadens dyraste hotell tillsammans 
med Grand Hôtel, Lydmar Hotel och Bank 
Hotell. Räkna med ett dubbelrum kostar 
från 3 500 kr/natt.

Clarion Collection Tapetfabriken, 
Nacka

Kvällsmat ingår i rumspriset
Att välja ett hotell där kvällsmat ingår i 
priset är en intressant möjlighet som bidrar 
till att ge semesterkassan lite längre liv. I 
Sverige är det framför allt hotellkedjan Cla-
rion Collection som inkluderar en enklare 
kvällsmåltid i rumspriset. Kedjan har ett 
50-tal hotell i Sverige och Norge. Ett av de 
senaste tillskotten i kedjan är Clarion Col-
lection Tapetfabriken i Nacka strax utanför 
Stockholm. Fräscht och prisvärt.
Privata Affärer gillar: Hotellrum som 
inkluderar både kvällsmåltid och frukost 
är ett prisvärt alternativ, inte minst för 
familjer.
Sommarpriser: I sommar kostar ett dub-
belrum inklusive kvällsmåltid och frukost 
mellan 1 000 och 2 500 kr/natt. Billigast i 
Nacka utanför Stockholm samt i Västerås 
och Växjö.

Sverige

Lyx

Lyx

Ellery Beach House, Lidingö 

Partyhäng vid poolen
Ellery Beach House på Lidingö är en av 
Stockholmsregionens mest uppmärksam-
made nykomlingar under senare år. Hotel-
let hävdar att man inte ska behöva boka 
en nöjesweekend på Ibiza, Marbella eller 
Rivieran för att få en dos lyx, flärd och 
flykt från vardagen. Här finns inom- och 
utomhuspooler, spa, barer och restaurang-
er. Och så ligger hotellet vackert vid inlop-
pet till Stockholm. Som alltid med hotell 
som lovar en helhetsupplevelse med 
roliga aktiviteter, skönt poolhäng, mat och 
spabehandlingar krävs det en hel del för 
att lyckas hela vägen. Recensionerna på 
Tripadviser har hittills bara lyckats klättra 
upp till 3,5 av 5 poäng. 
Privata Affärer gillar: Under varma 
sommardagar erbjuder Ellery en perfekt 
inramning, även om det kan bli trångt runt 
poolen.
Sommarpriser: Ett dubbelrum inklusive 
frukost kostar 2 000–2 500 kr/natt. Var-
dagar ofta billigare än helger.

Budget
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 Privata Affärer tipsar

5 tips för en prisvärd sommarsemester

1 Luriga tillägg
Ett besök på hotel
lets spaavdelning 

kan kosta en rejäl slant. 
Kolla priser och boka 
be handlingar i förväg 
annars finns det risk att 
allt är uppbokat när du 
checkar in på hotellet. 
Den som exempelvis vill 
njuta av utsikten från spa
avdelningen på  
The Wood Hotel i Skel
lefteå får betala 495 kr/
person under vardagar 

och 695 kr/person under 
helger.

2 Jämför datum
Priserna kan variera 
rejält mellan olika 

datum. När Privata Affärer 
granskade sommarpriser
na i denna artikel kunde 
ett dubbelrum på Scandic 
kosta 2 100 kr den ena 
natten, och 1 400 kr den 
följande natten. Den som 
är flexibel kan enkelt spara 
pengar.

3 Sommarpaket
De stora hotell
kedjornas sommar

paket är en tradition som 
återkommer varje år. 
De kan variera en del i 
utformning och pris, men 
erbjuder ofta bra rabat
ter. Hos Nordic Choice 
kan semesterfiraren 
köpa ett hotellpass för 
5 950 kr som inkluderar 
sju övernattningar för 
två inklusive frukost. 
Cirka 100 olika hotell i hela 

 Norden ingår i erbjudan
det. Scandic erbjuder 
sommaraktiviteter för 
familjer på flera av kedjans 
hotell under perioden 23 
juni–21 augusti.
Elite Hotels har en som
markampanj med rabat
terade rumspriser.

4 Familjepriser
Jämför priser och 
utbud mellan olika 

hotell. Vissa hotell satsar 
mer än andra på att ge 

familjer en bra semester
upplevelse. 

5 Kolla bonus
erbjudanden
Hotellkedjornas 

bonusklubbar erbjuder 
ofta rabatter på hotell
rum och specialpriser på 
restaurangbesök. Det är 
gratis att bli medlem.

Strandnära B&B, Mörbylånga

Sommaridyll i romantisk 
förpackning
Det finns få sommarupplevelser som känns 
mer avkopplande än att checka in på ett 
strandpensionat. I Danmark finns en rad 
klassiska strandhotell som erbjuder härliga 
semesterupplevelser, men i Sverige är det 
svårare att hitta rätt. Det är därför roligt 
att Erica och Mikael Anerhaf har lyckats ut-
veckla Strandnära B&B i Mörbylånga till ett 
fint pensionat som ligger cirka 200 meter 
från havet. Hotellet är stilsäkert inrett i en 
modern och avslappnad skandinavisk stil. 
På övervåningen i huvudbyggnaden finns 
fem rum med privata badrum. I trädgården 
ligger en separat byggnad med ytterligare 
tio rum i markplan, alla med privata bad-
rum och egen liten uteplats. 
Privata Affärer gillar: Strandnära har en 
tydlig ekologisk ambition, vilket inte minst 
märks när det är dags att sätta sig till bords 
för middag. Du väljer antingen två eller 
tre rätter från den komprimerade menyn. 
Fokus ligger på ekologiska råvaror, ofta 
från namngivna gårdar och producenter i 
närområdet.
Sommarpriser: Dubbelrum från 1 750 kr/
natt inklusive frukost.

Ohboy, Malmö

Nytt, smart och prisvärt
Ett av landets roligaste hotellinitiativ 
under senare år är hotellet Ohboy i Malmö. 
Här kan du glömma allt vad du vet om 
traditionella kedjehotell. Hotellet är ritat, 
byggt och drivs av arkitekter. Det kan du 
inte hitta någon annanstans. Ohboy består 
av 31 loftrum som är smart inredda för att 
maximera nyttan av varje kvadratmeter 
(och kubikmeter). Du kan välja mellan stan-
dardrummen (22 kvadrat) och superiorrum 
(24 kvm) – och varje rum har eget badrum 
samt pentry med diskmaskin. Alla rum 
ligger på gatuplan så det känns som att 
checka in i sitt eget radhusområde. Dess-
utom ingår en cykel till varje rum.
Privata Affärer gillar: Härligt läge i Västra 
hamnen där det finns ett bra utbud av kaféer 
och restauranger längs de trevliga kajerna. 
Sommarpriser: Dubbelrum från 1 400 kr/
natt, frukost ingår ej.

Scandic Oceanhamnen och 
Clarion Sea U, Helsingborg

Fin utsikt över Öresund
Helsingborg är en härlig sommarstad 
med ett bra utbud av strandnära aktivi-
teter – allt från ett besök på Sofiero slott 
och slottsträdgård till att flanera längs 
den fina strandpromenaden som kantar 
Öresund. Det finns också några riktigt bra 
hotellalternativ för den som inte vill släppa 
ögonkontakten med Öresund. Nyöppnade 
Scandic Oceanhamnen ligger på kajen, 
granne med båtarna från Helsingör. Fin 
utsikt från takbaren och relaxavdelningen.

Tvärs över hamnbassängen från nya 
Scandic ligger Clarion Sea U som erbjuder 
Helsingborgs kanske bästa hotellrum. Den 
som bokar ett deluxerum (30–45 kvm) får 
en fin balkong med en härlig utsikt över 
hamnen och Öresund.
Privata Affärer gillar: Härligt med 
stadshotell som satsar på både utsikt och 
service.
Sommarpriser: Dubbelrum på Scandic 
Oceanhamnen kostar cirka 1 500–2 500 kr/
natt inklusive frukost. Ett dubbelrum på 
Clarion Sea U kostar cirka 1 500–2 000 kr/
natt inklusive frukost, medan ett lyxigt 
deluxerum med balkong går loss på cirka 
3 000 kr/natt.

Mellan
Mellan Budget
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The Folks Hotel, Helsingfors

Gammal fabrik i ny  
förpackning
Ett av Helsingfors nyaste hotell ligger 3 
km från de exklusiva kvarteren i hjärtat av 
den finska huvudstaden. The Folks Hotel 
ligger i en stor verkstadsbyggnad från 
1901 som tidigare tillhörde VR (finska SJ). 
Den maffiga tegelbyggnaden har byggts 
om till ett bekvämt hotell med 147 rum. 
Arkitekterna har lyckats behålla en skön 
industriell känsla som bjuder på betydligt 
fler aha-upplevelser än att checka in på ett 
vanligt kedjehotell.
Privata Affärer gillar: Härlig takbar där du 
kan njuta av sena sommarkvällar tillsam-
mans med en utmärkt vinlista.
Sommarpriser: Dubbelrum från 1 550 kr/
natt. Frukost tillkommer med 18 euro/
person.

Kuru Resort, Rantasalmi

Exklusivt i vildmarken
Finland har tagit stugsemester till en ny 
nivå. Den lilla staden Rantasalmi med 
drygt 3 000 invånare, 320 km från Hel-
singfors, lockar internationella besökare 
som vill uppleva vildmark och avskildhet 
på riktigt. Kuru Resort erbjuder 16 lyxiga 
stugor där den främsta attraktionen är det 
natursköna läget med utsikt över skog och 
sjö. Varje stuga har plats för två personer 
(barn är inte tillåtna), och de är elegant 
inredda med privat bastu och terrass. 
Kuru Resort har fokus på avkoppling och 
välbefinnande – med ett vackert spa vid 
sjökanten som erbjuder både behandlingar, 
yoga, meditation och andra avkopplande 
aktiviteter.
Privata Affärer gillar: Intressant grepp att 
lyxförpacka stugupplevelser.
Sommarpriser: Ett paket som inkluderar 
två nätter i lyxstuga för två personer och 
frukost kostar cirka 10 000 kr.

Rantapuisto Hotel, Helsingfors

Skönt 60-tal vid havet
Att boka rum på en konferensanläggning 
som tidigare tillhörde en finsk bank är kan-
ske inte den mest övertygande inledningen 
i en guide till sommarens bästa hotellupp-
levelser. Men det blir bättre. Läs vidare! 
Hotellet heter Rantapuisto och uppfördes 
på 1960-talet som en konferensanläggning 
för den finska banken med samma namn. 
Och banken ville inte kompromissa när 
det gällde utformningen så de valde det 
välkända arkitektparet Ragnar Ypyä och 
Martta Martikainen-Ypyä att skapa en plats 
för möten och utbildning. Paret Ypyä hade 
skolats under Alvar Aaltos stilsäkra ledning 
och fick en av Helsingfors vackraste havs-
tomter till sitt förfogande. Resultatet blev 
en anläggning som består av flera hus-
kroppar som är sammanlänkade av luftiga 
glaskorridorer som påminner besökaren om 
den vackra naturen och närheten till havet. 
Privata Affärer gillar: 60-talsnostalgi i 
stilsäker finsk förpackning. Fantastiskt läge 
för några dagar i Helsingfors där du kan 
kombinera strandliv (om vädret tillåter) 
och storstadsupplevelser.
Sommarpriser: Dubbelrum från 1 250 kr/
natt inklusive frukost.

St George, Helsingfors

Lyxigaste hotellvalet i  
finska huvudstaden
St George i Helsingfors är ett av Nordens 
absolut bästa hotell. Hotellet ligger i två 
historiska byggnader i hjärtat av den finska 
huvudstaden och hela innandömet revs 
ut för att ge plats åt ett hotell utöver det 
vanliga. Hotellet ägs av den finska hotell-
kedjan Kämp och de tog ett ovanligt grepp 
när planerna var i sin vagga 2016. De valde 
att leta utanför sina normala kontaktytor 
efter en ny hotellchef. Erbjudandet att 
skapa Nordens bästa hotell gick till Mirkku 
Kullberg, som vid den tidpunkten arbe-
tade som vd för det finska möbelföretaget 
Artek (grundades 1935 av bland annat 
Alvar Aalto). Några år senare, 2018, kunde 
hon välkomna de första gästerna. Konsten, 
inredningen, belysningen och konsten är 
utöver det vanliga.
Privata Affärer gillar: Lyxig spaavdelning.
Sommarpriser: Dubbelrum från 2 400 
kr/natt inklusive frukost. Den som bokar 
tre nätter eller längre kan få upp till 25 
procent i rabatt.

Finland
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Next House, Köpenhamn

Vandrarhemslyx
Nyöppnade Next House i Köpenhamn vill 
ta vandrarhemmet till nya nivåer. Du ska 
kunna bo billigt, sova gott i våningssäng 
och ha tillgång till en fräsch dusch och toa-
lett på rummet utan att det spränger res-
kassan. Next House har 433 rum fördelade 
på vandrarhemsrum som du kan dela med 
andra gäster i fyr- eller sexbäddsrum samt 
vanliga dubbelrum. Rummen är små och 
har känslan av en fartygshytt. På kvällarna 
serveras en riklig pizzabuffé där gästerna 
får äta obegränsat för 99 danska kr/person. 
Här finns också en takvåning där gästerna 
kan tillaga sin egen mat, gym, spelrum, 
yoga och en biograf. 
Privata Affärer gillar: Det är dyrt att se-
mestra i Danmark – och Next House bidrar 
till att få lite extra valuta för pengarna.
Sommarpriser: Inkvartering i ett fyrbädds-

rum kostar 400 kr/person respektive 350 
kr i sexbäddsrum. Ett dubbelrum kostar 
1 250 kr/rum. Frukostbuffé 70 kr/person.

Zoku, Köpenhamn

Smarta rum till  
vettiga priser
Den holländska hotellkedjan Zoku har 
bevisat hur mycket man kan klämma in på 
22 kvm. Tack vare en smart loftlösning 
finns det plats för en rejäl dubbelsäng, 
middagsbord, sittutrymme, badrum och 
ett välutrustat pentry. Zoku riktar sig 
främst till resenärer som behöver boende 
under en längre tid, men välkomnar också 
semesterfirare som vill bo smart. 
Privata Affärer gillar: Roligt med hotell-
koncept som utmanar de traditionella 
hotellkedjorna.
Sommarpriser: Dubbelrum från cirka 1 700 
kr/natt, frukost ingår ej.

Hotel Nordlandet, Bornholm

Stjärnkockens hotell 
Nordlandet ligger spektakulärt vackert på 
den norra delen av Bornholm. Havet gör 
sig ständigt påmint var man än befinner 
sig på hotellet. Läget, utsikten, doften 
och ljudet från Östersjön är de främsta 
attraktionerna. Det är som om resten av 
hotellet har anpassat sig därefter – och det 
är en minimalistisk upplevelse som väntar 
på Nordlandet. Inga onödiga detaljer som 
stör upplevelsen. Därmed inte sagt att det 
är obekvämt, tvärtom. 
Privata Affärer gillar: Matintresserade 
danskar vet redan att hotellet drivs av 
Bornholmsfamiljen Kadeau som har en 
tvåstjärnig restaurang i Köpenhamn och en 
enstjärnig på Bornholm (som ligger cirka 
40 km från Hotel Nordlandet).
Sommarpriser: Dubbelrum från cirka 2 200 
kr/natt inklusive frukost.

Sommerro, Oslo

Oslos elbolag lyser upp 
som nytt lyxhotell
Trenden att ge gamla byggnader ett nytt 
liv som hotell har fått fotfäste Norden. I 
den norska huvudstaden ska det tidigare 
huvudkontoret för det lokala elbolaget, 
Oslo Lysverker, skänka nytt ljus över Oslos 
hotellutbud. Byggnaden från 1930-talet 
ska förvandlas till ett hotell med 232 rum, 
restauranger och ett väl tilltaget spa. 
Bygget är försenat och de första gästerna 
välkomnas först efter sommaren. 
Privata Affärer gillar: De första bilderna av 
hotellets nya spa ser lovande ut.
Sensommarpriser: Sommerro tar bok-
ningar från den 1 september. Dubbelrum 
inklusive frukost kostar från 2 500 kr/natt.

Scandic Holmenkollen, Oslo

Rätt rum ger fin utsikt 
 över Oslofjorden
I väntan på att Sommerro ska slå upp 
dörrarna finns några andra nykomlingar, 
exempelvis nyrenoverade Scandic Hol-
menkollen. Hotellet har varit stängt för en 
omfattande uppfräschning och öppnade 
åter i slutet av juni. 
Privata Affärer gillar: Det kan vara värt att 
betala lite extra för ett superiorrum med 
fin utsikt över Oslofjorden.
Sommarpriser: Standardrum cirka 1 500 kr/
natt, superiorrum 1 800 kr/natt, inklusive 
frukost.

Scandic, Sortland 

Norsk exotism
Vårt västra grannland kan erbjuda en hel 
rad hotell med fantastiska naturupplevel-
ser runt hörnet. Den som vill besöka ett 
helt nyöppnat hotell kan boka in några 
ljusa sommarnätter på Scandic Sortland. 
Naturupplevelserna inkluderar vackra 
fjordar, berg, hav och kritvita sandstränder 
och kallt havsvatten. Närmaste större flyg-
plats är Harstad-Narvik i Evenes som ligger 
knappt två timmars bilresa från Sortland.
Privata Affärer tipsar: Fräscht hotell med 
dramatiskt landskap runt knuten.
Sommarpriser: Dubbelrum från 1 100 kr/
natt inklusive frukost.
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