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Gå i seng i lufthavnsterminalen
Flere og ﬂere lufthavne får
hotelsenge, som kan lejes
på timebasis. Københavns
Lufthavn overvejer Yotelmodellen, som bl.a. benyttes
i London Heathrow og
Schiphol i Amsterdam.
POUL HUSTED

nhver, der er strandet i en stor lufthavn i mange timer, ved, at stolene
er næsten umulige at sove i. Efter et
par timer bliver man også træt af at se på
butikker og tjekke e-mail. Ligeledes er der
grænser for, hvor mange kopper kaffe og
burgere kroppen kan indtage. Men der er
håb forude i form af sovekabiner.
Mange lufthavne som eksempelvis Københavns har et hotel liggende klos op ad
sig, hvor man kan leje et værelse for mindre end en dag eller en hel overnatning.
Problemet opstår, hvis passageren er i
transit eller har checket ind og beﬁnder
sig bag pas- og sikkerhedskontrol. Ikke
mindst i USA, hvor kontrollen blev skærpet dramatisk efter terrorangrebet i 2001.
I to amerikanske lufthavne, en række
europæiske og ﬂere asiatiske kan man leje et værelse i selve lufthavnsterminalen

E

og få en lur, og ﬂere terminalhoteller er
på vej. De vil aldrig blive tildelt fem stjerner, men de giver mulighed for lidt privatliv.
Minute Suite hedder den ene af kæderne, og det første minihotel åbnede i Atlantas Hartsﬁeld-Jackson lufthavn i 2009.
Sidste år i marts fulgte Philadelphias internationale lufthavn trop. Dallas/Fort
Worth-lufthavnen er på vej med hele to
Minute Suite-hoteller i forskellige terminalbygninger, hvoraf det ene åbner i slutningen af året.
Suiterne er på 17 kvadratmeter og udstyret med sovesofa, puder og tæpper, et
32-tommers HD-tv, der også kan bruges
som computer med trådløst tastatur og
mus, plus et lille skrivebord med stol. Minute-suiterne har ikke bad eller toilet, og
man må derfor benytte terminalens faciliteter som lufthavnens øvrige passagerer.
Prisen for en time er 30 dollar eller 166
kroner. For hver efterfølgende 15 minutter koster det 7,50 dollar, men der er 15
procent rabat, hvis passageren benytter
sig af Minute-suiten ﬁre timer eller mere.
Fra otte timer og over stiger rabatten til
25 procent.

SOVETID. I Gatwick og Heathrow
i London og Amsterdams Schiphol
kan trætte passagerer få sig en på øjet
i lufthavnsterminalernes Yotel-værelser.
Yotel er måske også på vej
til Københavns Lufthavn. Foto: PR

Kunst eller søvn
Lufthavne i ﬂere verdensdele har været
hurtige til også at indrette sovemuligheder for ventende passagerer, og man skal
holde øje med navne som Edo Traveler og
MetroNaps. I Münchens lufthavn ﬁndes

Team Benns leverer
fantastiske rejseoplevelser og hele
verden er vores
legeplads, bl.a.
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Krydstogter
Safari
Rundrejser
Skræddersyede rejser

og meget mere...

Sensommerkrydstogt til de varme lande inkl. Lissabon & Casablanca
OPLEV MIDDELHAVSREGIONENS SKØNNE STEMNING, DUFTE,
OG FARVER, SOM ER PÅ SIT HØJDEPUNKT OM EFTERÅRET.
BESØG I GENOVA, MALAGA, LISSABON & CASABLANCA.
10 DAGES SKØNT KRYDSTOGT MED MSC MAGNIFICA,
HVOR I REJSER SAMMEN MED ANDRE DANSKERE.

SUPERPRIS
fra kr.

7.898,pr. person i delt
indv. kahyt

Afrejse 2012: 23. september
Prisen inkluderer:
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Kontakt Malene på
tlf: 65 65 65 64
cruise@team-benns.com

Din personlige rejse
begynder på Team-benns.com
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PHTQBSQFOHFQÍFUTSMJHUVEWBMH
BG)BQQZEBZTCFETUFIPUFMMFS
såkaldte Napcab, hvor man kan få sig en
lur i en køleskabslignende boks på 4 kvadratmeter. Både Moskvas Sjeremetjevolufthavn og den internationale lufthavn
Indira Gandhii New Delhi har indrettet
sovebokse eller -kabiner. Indernes sovekabiner på 4 kvadratmeter kaldes Sam’s
Snooze og koster 10 dollar, 55 kroner, per
time for enkeltpersoner og 14 dollar i timen for par.
Russernes kabiner er nok de mest spartanske med en soveplads, et natbord og
en læselampe, men hvis forsøget i Moskva
bliver en succes, spås de en stor succes i
europæiske lufthavne og på togstationer.
Allerede i 2007 åbnede London-ﬁrmaet
Yotel små hotelværelser i både Londons
Heathrow- og Gatwick-lufthavne, oplyser
Fiona Bruce fra Heathrow, som har i alt 32
Yotel-værelser. De er op til 22 kvadratmeter og inspireret af japanske rumkapsellignende sovekabiner.
Yotel har ﬂere kategorier, og priserne
svinger fra 25 til 40 pund, det vil sige fra
220 til 350 kroner – minimumspris – for
en ﬁre timer og måske et bad. Efterfølgende er prisen per time 58 kroner. Yotel-værelserne er udstyret med et lillebitte badeværelse med bruser foruden arbejdsplads, ﬂadskærms-tv og enkeltmandsseng. Premiumværelserne er lidt større
og har en dobbeltseng. Wi-ﬁ er naturligvis inkluderet i prisen. Schiphol-lufthavnen i Amsterdam ﬁk også Yotel-kabiner i
2008. Hvis kunstinteressen overstiger
trætheden, har Amsterdams Rijksmu-

seum sin egen afdeling i Schiphol med
skiftende udstillinger.

Sov i København
For øjeblikket forsøger Yotel at få foden
inden for i New York Citys John F. Kennedy-lufthavn, og ﬁrmaet forhandler også
med andre store lufthavne i USA og Europa. En af de lufthavne, som kigger på Yotel, er Københavns Lufthavn, fortæller
pressechef Søren Hedegaard Nielsen.
»Transferpassagererne i lufthavne som
Amsterdams Schiphol og Londons Heathrow har en noget anden proﬁl end hos os.
Det er ikke usædvanligt med transfertider på 6-8 timer i de forskellige mega
hubs eller store lufthavne, mens vores
transferpassagerer sjældent er her længere end halvanden time, og mange er her
endnu kortere tid«.
»I den optik er vores lounge CPH Apartment, der er indrettet som en klassisk københavnsk herskabslejlighed, for øjeblikket langt mere relevant end et Yotel. Alle
uanset billettype kan købe sig ind – også
online – for 169 kroner, og man kan blive,
så længe der er behov. Her er gratis wi-ﬁ
som i resten af lufthavnen og derudover
computere til fri afbenyttelse og printmuligheder. Vores passagerer har nok
mere behov for at tjekke e-mail og sidde
ned end tage en lur«.
»Men som sagt: Vi har kigget på det, og
vi overvejer stadig«, siger Søren Hedegaard Nielsen.

Kulturferie i hjertet af Wismar
EBHFTGFSJFQÍTUKFSOFUDFOUSVNIPUFMJ/PSEUZTLMBOE
"MUFS4QFJDIFS8JTNBS★★★★
De gamle, tyske hansestæder skabte uhyre rigdomme på handelen i og omkring Østersøen i middelalderen. Det vidner de
gamle bykerner stadig om, og en af de mest imponerende
tilhører Wismar, der af samme grund kom på UNESCOs liste
over verdensarv i 2002. Byens tre gotiske kirker troner over velbevaret romantik, nyrestaurerede borgerhuse og det historiske
torv, Marktplatz. På årets markedsdage står kræmmere og små
imbisser (snackboder) tæt pakket både på torvet og på havnen
med træskibene. Og på det gamle, gotiske gæstgiveri Der Alte
Schwede fra 1380 kan man nyde en god frokost under lofter
og stuk fra tiden, hvor byen var under svensk herredømme.
Ankomst: Søndag-onsdag i perioden 3.6.-10.10.
samt valgfri i perioden frem til 14.5 og 14.10.-18.12.2012.

poul.husted@pol.dk

Også mulighed for 3 og 5 overnatninger!

Pris pr. person i dbl.vær.
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enjoy life TOGETHER
0HTÍNVMJHIFEGPS
PHPWFSOBUOJOHFS

Weekend i Malmø

Berlin – oplevelsernes by

First Hotel Jörgen Kock ★★★
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Pris pr. person i dbl.vær.

849,Pris uden rejsekode 899,-

Malmø er med sin placering lige på den anden side
af Øresund et oplagt valg til en weekendsmuttur.
Byen er Sveriges tredjestørste og har et strejf af
storby og international atmosfære over sig, men er
samtidig helt sin egen med sine smukke bygninger,
gamle kvarterer og hyggelige, grønne parker.

umwelt

Ankomst: Fredage frem til 15.6. og 17.8.-14.12.
samt valgfri ankomst i helligdagsferierne 2012.
Ekstranat inkl. morgenbuffet kun 349,-

t PWFSOBUOJOHFS
t YNPSHFOCVGGFU
t #FSMJOFS4DIOBV[F
t MFMMFSTPEBWBOE

Fra kun

3.135,pr. pers. inkl. ﬂy
og 3 dage på Hotel Føroyar

Se mere på www.atlantic.fo

849,Pris uden rejsekode 899,-

For de fleste danskere behøver begrebet Berlin
næppe nogen nærmere introduktion. Mangfoldigheden og stemplet som en evigt foranderlig storby
har gjort byen til et uhyre populært rejsemål de
seneste årtier. For i hovedstædernes hovedstad
findes alt; varehusene, museerne, historiske mindesmærker og kulturel udvikling – en kontrastfyldt
oplevelse, der aldrig skuffer.
Ankomst: Valgfri frem til 21.12.2012.

Kandestederne

Pris pr. person i dbl.vær.

)KPSUIT)PUFM★★★
Lad sanserne komme på overarbejde og nyd en weekend fyldt med kulinariske indtryk.
Smag jer gennem færøske specialiteter og moderne tilberedninger af udsøgte råvarer.
Det hele leveres af den uspolerede og rene natur.
Velkommen til et gastronomisk eventyr kun to timer fra Danmark.

Pris pr. person i dbl.vær.

Tidens tand er gået næsten ubemærket henover legendariske Hjorths Hotel i
Kandestederne syd for Skagen. Her lever
historien fra dengang, man ikke var turist
men feriegæst, og hvor kunstnere, forfattere og skuespillere søgte ro og inspiration
i den ganske særlige atmosfære med lyse
trægulve, florlette gardiner, hviskende marehalm og lyset fra det brusende hav.

1.199,1SJTVEFOSFKTFLPEF 
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Ankomst: Valgfri i påsken
5.-8.4. samt tirsdag til fredag
i perioden 1.5.-28.6.2012.
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Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

(0%&#3/&3"#"55&3oWFEUPCFUBMFOEFWPLTOFEkspeditionsgebyr kr. 79,-.

Bestil på www.happydays.nu
...eller ring 70 20 34 48
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