
GEilBnUG. Det flotte interier i Sauna Deco btev skabt tit et stormagasin i Paris.
Da det skutte rives ned, btev att ftyttet tit Amsterdam. Foto: Jens Wejsmark Sorensen

Kriiger
Supertilbud. Rejs ud senest 30.
juni 09 og oplev den beromte
Kruger National Park omgivet af
Afrikas vilde dyr. I bor 7 netter
pA den dejlige Sefapane Lodge,
hvor dagene vil blive tilbragt
med aktiviteter i og omkring
den megtige Kruger National
Park Det er naturligvis muligt
at forlenge opholdet i pA lod-
gen eller tage videre rundt i Syd-
afrika - ew. til en af verdens
smukkeste byer, Cape Town. to
dage/7 netter pris fra Kr. 12.415,-
Tlf.332z4o4o
www.brandstrup.dk

supertilbud Rejs udenfor skoler-
nes sommerferie og spar mange
penge ! Supertilbud til Phuket :
Fra I(r. 5.650,- inkl. fly, 7 overnat-
ninger med morgenmad pi dej-
ligt 3* hotel. Opholdet kan
forlenges mod mindre belob
pr. nat.tA inspiratlon
pA www.brandstrupdk
Tlf..3322 4o4o

tr du til cykelmotion eller bare
en almindelig cykelturist, sA er
her alle mulighederne. Afgang
f.ek. ts/z - zoog. Pris:
kr. 3885/5685. Tel. 9839 2069
www.regionref ser.dk

Frankrig
Nyd en cykeluge uden. flimmer.
Det gor du pA en af vore ture
ude pA franske smAveje, hvor ru-
ter er lagt mellem hotellers vel-
dakkede borde. Du kan vere
din appetit bekendt efter en hel
dag ude pA cyklen. F. eks. Alsace
6 dage 4.O5O kr. FA fat i vort pre
gram med 45 forslag. SA er du
pA vej til din bedste ferie i lange
tider. MERLOT TOURS telefonnr.
3332n 32. www.merlot dk

forgen [eth, Pia fuul, Rune Lyk-
keberg, Mette Moestrup, Klaus
Lynggaard, Pia Soltoft, foakim
Garfl Line l(nutzon, Steen Hilde-
brandt, Naja Marie Aidt samt en
sverm af andre kunstnere, eks-
perter og smagsdommere - mod
dem pA Testrup Hojskoles som-
merkurser. Besog
www.testrup.dk og se under
Korte Kurser eller fA tilsendt
brochure. Testrup HOjskole Det
Frie Akademi 8320 Merslet. Tlf.
85290355, testrup@testrup.dk
www.testrup.dk

Frederikssumd
Sommerkurser i maleri pA
Kunsthoiskolen Thorstedlund.
Mod billedkunstnerne Sunnv
Asemota, Martin Fasting, Jobirir
fochimsen, HAkan Nystrom,
Sophie Hjerl, Bjorn Pierrie Ene-
voldsen og Hanne Linde. Char-
merende omgivelser ved Ros-
hlde Fjord. Forrygende forplej-
ning. Start 2716,5l7,tgll og2717.
Vi byder ogsA pl r og s-uges kur-
ser forlr og efterAr. Se mere pA
www.kunsthoiskolen.dk
eller ring pa 47 37r47o

Art deco for laop
og sjel
Sauna Deco i Amsterdam
byder pA andet end
varrne bade. Eksempelvis
et meget flot art deco-
interior, der stammer fra
et sto@rrstn i Faris.

JENS WEJSMARK S0RENSET{, AMSTERDAMmeste af interioret stod til at blive tilintet-
gjort.

Ved et tilfelde kom det nogle hollen-
dere for ore, og de rejste strak til Paris for
at redde sl meget som muligt Efter at ha-
ve forhandlet med en noget overrasket
ejer kunne delegationen rejse hjem med
mange af de flotte omamenter. Det hele
blevgenopfort i huset pA Herengrachg og
pA den rnlde blev bygningen, tegnet af
den beromte hollandske arkitekt Hen-
drik Petrus Berlage i t890, reddet fra ode
leggelse.

Ro og vardighed
Efter afkledning og afuaskning og med
det lejede hlndklede som eneste skjold
for eventuel blufardighed treder man
ind i Sauna Decos centrale opholdsrum
med blyindfattede vinduer, polstrede ste
le og sofaer samt en fantastisk chandelier
til oplysning af hele herligheden.

Opholdsrummet giver umiddelbar ad-
gang til to traditionelle saunaer med for-
skellig temperaturer, to infrarode sauna-
el tyrhsk dampbad, fodbad samt det
obligatoriske krokodillebad.

Der hviler en ophojet ro og verdighe{
over det hele, som i reglen skal findes i
bygninger af mere religios art. Sauna De
co byder, mod ektrabetaling, ogsA pA so
larium, massage og skonhedssalon. Og
om kort tid vil der, pA utallige opfordrin-
ger, blive oprettet en lille fitnessafdeling.
reis€r@DoLdk

llvon Sauna Deco, Herengracht 115,
Amsterdam.
Entre:21,50 euro (ca.160 kroner).
Betating med kontanter.
Abnkrgstllec Ma,{0. kt. 12-23
(ti. torst fra kt. 1.5), so. kL 13-19.
lhildrt Ttf. +31 206238215.
EEE saunadeco.nt

|ll A vej ned ad den lille trappe efter en
p hurtig dukkert i det halvanden me

+,f ter dybe og iskolde krokodillebad
var det ved at gA galt. Om irsagen til det i
sidste ojeblik afuergede styrt var betagel-
sen af det helt specielle lys i det smukke
rum, det kolde gys eller miske bare et glat
trin huskes ikke med sikkerhed. Det gor
til gengeld alt andet fra eftermiddagens
livgivende besog i Sauna Deco i Amster-
dam, som efter genvunden balance kun-
ne fortseffe med en tur i den infrarode
sauna.

Allerede ved ankomsten giver det flotte
indgangsparti pi adressen Herengracht
fl5 forventning om en unik oplevelse, og
fra turen ned ad trappen og hen ad den

,...s1nalle gang til receptionen foler man sig. 
hensat til Paris i 1930tme. Alt interioret
er nemlig gennemfort art deco.

Det overrasker heller ikke, at det er
umuligt at betale med plastikkort, og at
bogen, hvori ens fornavn bliver noteret
sammen med nummeret pA den nogle,
man flr udleveret til skabet i det felles
omkledningsrum for mend og kvinder,
stammer fra en anden tid.

Prisen pA 21,50 euro (inklusive hAnd-
klede og svarende til t6o kroner) mA dog
siges at vere sterkt nutidig, og damen i
den lille-reception fornemmer Abenbart,
at kunden sJmes, at prisen er lidt hoj:
rMen sl kan du ogsl blive lige til kl. z*

I dettetilfalde dtsletopholdpl otte ti-
mer. Med stor tllmodighed og pA udmar-
ket engelsk forklarer hun stedets regler
og procedurer samt de mange mulighe
derforspa ogwellness. Ogmed den intro
duktion virker 160 kroner pludselig som

' t'1en overkommelig sum,
Saunaens aft decGinterior stammer fra

stormagasinetAu Bon March6 i Paris, der

}.lw opfort i t93o'erne. Icrap 5o Ar smere
'- 3r'ulle varehuset moderniseres, og det
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