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En romantisk drøm om alpeidyl
Et gammel tehus midt i Les
Gets i de franske alper er
vokset til et stort hotel med
spa, swimmingpool og
brændeovne på værelserne.
Tre forskellige restauranter
sørger for, at man slet ikke
behøver forlade hotellet,
medmindre man insisterer

Af Christina Zemanova

S

må træstykker, avispapir og en
enkelt tændbriket står sirligt stablet inde i brændeovnen. Med en
lang tændstik, der ligger klar oven på
støbejernslåget, kommer bålet i gang,
og hotelværelset bliver
oplyst i skæret fra flammerne, mens solen forsvinder bag bjergene, og
mørket sænker sig uden
for Hotel La Marmotte.
Hotellet ligger placeret for foden af
pisterne i skidestinationen Les Gets i
de franske alper, og her sidder jeg i en
lænestol under loftets massive bjælker,
mens sneen daler ned udenfor. Det føles som at sidde midt i en romantisk
drøm om alpeidyl.
Mit chalet, som hotelværelset hedder, ligger i hotellets nyeste afdeling,
her er plads til fire personer, og alene
har jeg derfor mere end rigelig plads
til at nyde de tre badeværelser, dobbeltsengen og køjesengen i et separat
værelse, der nok er bedst egnet til børn
eller andre, der foretrækker huler, for
der er ingen vinduer i det lille, men
praktiske, rum.
Jeg venter på, at ilden får min krop
og mine fødder til at tø op efter en lang
dag på pisterne. Men jeg bliver utålmodig og vælger en anden løsning:
Ude på badeværelset hænger en kridhvid badekåbe klar. Jeg skifter til badetøj, ifører mig badekåben og de bløde
frottehjemmesko, og i den mundering
tager jeg elevatoren ned til spaen. Elevatoren er af typen med gennemsigtig
glasvæg ud til gaden, så det gælder om
ikke at miste sin badekåbe i saunaen,
tænker jeg.
Sidste år i Dolomitterne i Italien blev
jeg tvunget til at tage badetøjet af, da
jeg skulle i sauna, men her i Frankrig
ser personalet i indgangen til spaen
på mig med forargelse, da jeg spørger,
om man skal være nøgen i saunaen. Det
skal man bestemt ikke, heller ikke i den
fine hammam eller for den sags skyld
den store indendørs swimmingpool.

650 km pister
Chalet Hotel Marmotte begyndte som
et tehus med seks værelser, længe inden der kom skiturister i Les Gets. I
1947 overtog den franske Mirigayfamilie ejerskabet, og ni år senere
begyndte turisterne langsomt at komme, og La Marmotte voksede sig større
og fik både swimmingpool og spa. Det
er stadig den samme familie, der står
for al driften i dag, hvor hotellet har
61 værelser.
Næste morgen er ilden gået ud i bræn-

Hotel Chalet Marmotte Hotel ligger ved kanten af pisterne i en af de mest solrige alpebyer. PR-foto

Flad ud i suiten i den nye afdeling af hotellet. PR-foto

Elevatoren
er af typen med
gennemsigtig
glasvæg ud til
gaden, så det
gælder om ikke
at miste sin
badekåbe i
saunaen

deovnen. Under morgenmaden med
lune croissanter kan man se sneen dale
i tykke flager. Hotellets beliggenhed er
perfekt. Pisterne begynder lige foran
skirummet, og de nærmeste pister er
blå og begyndervenlige.
Derfor er Les Gets et oplagt valg for
begyndere eller dem, der har små børn
med. Men byen er også en del af det
kæmpestore område Portes du Soleil,
der hænger sammen med de velkendte
destinationer Avoriaz og Morzine, og
her er der 650 km pister klar til dem,
der vil omkring, og for dem, der vil udfordres, er der også stejle sorte pister
på Mont Chéry på den anden side af
byen. Jeg tager en kabinelift til toppen,
hvor der er tomt for mennesker. Solen
kigger frem, skiene pløjer sig igennem
underlaget med en susende lyd. Der er
ingen køer, ingen trængsel.
Tilbage på hotellet synker jeg ned i en

Alpestemningen sidder måske i træet? PR-foto
blød stol og får varmen med varm kakao. Hotellet er fyldt med hyggekroge,
sofahjørner med kaminer og forskellige
barer, hvor man kan købe alt fra oliven
og ost til østers – eller bare låne et spil.
Senere er der vinsmagning med en
lokal producent, som fortæller om sine
vine og serverer tyndtskåret charcuterie og ost samt olivenflutes. Om aftenen åbner hele tre forskellige restauranter med hver sit køkken. Både det
lokale med fondue på kortet, fusionsrestauranten med alt fra rå tun til foie
gras og det klassiske franske køkken,
der blandt andet serverer en laks, som
hotellet selv ryger.
Og det er nok den største fordel ved
at vælge Hotel La Marmotte i Les Gets:
Man behøver faktisk ikke forlade hotellet for at have en god skiferie.
chze@borsen.dk

Chalet
Hotel La Marmotte
skibyen Les Gets ligger 4570 min fra Genève – herfra bus
eller taxi fra lufthavnen. Turen
koster 30-130 euro.
Byen ligger i 1200 meters
højde, og det gør den til den
laveste i det skiområde, der hedder Portes du Soleil, hvor bl.a.
Avoriaz og Morzine også ligger.
Et værelse på Hotel La Marmotte koster fra 140 euro og op.
Børsen var inviteret af
Hotel La Marmotte, der betalte
fly, transfer og to dages ophold.

