
Skiløb for de velstillede: Rige børn
leger bedst
Et besøg på det franske skihotel Le Coucou i Meribel er et kig
ind i en verden, hvor gæster med store økonomiske muskler
mødes for at stå på ski, dyrke interessen for gastronomi og
slappe af. En verden, der er ukendt for de fleste
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"Vos skis sont prêts monsieur. Bonne journée.” Jeg befinder mig i Le
Coucous skiafdeling, der er indrettet i en gennemført lækker
kombination af depot samt butik med eksklusive brands, og mens
én medarbejder har hentet mine opvarmede støvler og tilbyder at
spænde dem på mine fødder, har en anden lagt skiene klar på
pisten. Denne passerer naturligvis mindre end ti meter fra hotellet,
og lige uden for døren venter nærmest ubegrænset skiløb i De Tre
Dale – Les Trois Vallées – som flere år i træk er kåret til verdens
bedste skiområde. Nu er det bare at klikke i skiene og nyde det.

Skimæssigt er det svært at finde noget at være utilfreds med. Les
Trois Vallées byder på så mange muligheder, at gæster vender
tilbage år efter år for at prøve kræfter med klassikere som for
eksempel La Face eller La Combe du Vallon. På La Face fordelte
styrtløberne medaljerne mellem sig under OL i Albertville i 1992,
mens La Combe du Vallon på toppen byder på et panoramablik
over adskillige gletsjere, De italienske Alper samt Mont Blanc. Her
er tale om ren forkælelse af den indre skiløber, men når skidagen
slutter, topper Hotel Coucou op med den ultimative forkælelse.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Verdens dyreste kød
Mørket er faldet på, og små gule lys, der bevæger sig rundt på
bjergsiderne højt oppe, vidner om, at pistemaskinerne for længst er
gået i gang med at præparere nedfarterne til morgendagens skiløb.

Jeg har sat mig til rette på den ene af Hotel Coucous to restauranter,
Beef Bar, der, som navnet antyder, har fokus på rødt oksekød.
Bortset fra nogle få fiskeretter byder menukortet på eksklusive
udskæringer af skotsk black angus- og japansk kobekød, og for en
"meat lover" er der tale om retter fra øverste hylde. Mit valg falder
på en anretning af små stykker kobekød dyppet i en marinade af
ingefær- og soyasauce, og suppleret med en veltempereret barolo
smager måltidet himmelsk. Kødets fedtmarmorering, der ligger
som små hvide strimler inde mellem muskelfibrene, giver
kobekødet den helt unikke og eftertragtede blødhed, der
sammenlignes med foie gras, og prisniveauet er naturligvis
derefter. Det afspejles både i kødets smag og konsistens samt en
produktionsmetode, der indebærer massage i stalden samt japansk
øl som en af næringskilderne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hotel Coucous anden restaurant, Biancha Neve, serverer italiensk
mad. De fleste retter er traditionelle, men har via en særlig olie
eller et eksotisk krydderi fået et ekstra elegant twist. Er man til det
helt klassiske italienske køkken, kan man få pizza – dog med den
tilføjelse, at en af varianterne hedder pizza med creme og kaviar.
Normalt er det dårlig stil at tale om penge og priser, men i dette
tilfælde må det være på sin plads at nævne, at en enkelt pizza står
til 120 euro, hvilket svarer til 900 kroner.

Unik design med fuglereferencer
Lyset er allerede tændt på mit værelse, da jeg åbner døren senere
på aftenen. Mine slippers er sat klar ved siden af sengen, radioen
spiller dæmpet loungemusik, og på natbordet står et lille udvalg af
petit fours samt en kold mineralvand.

Værelsets design er et kapitel for sig selv. De talrige fuglereferencer
– coucou betyder gøg på fransk – indebærer blandt andet borde og
lamper formet som æg samt et toiletspejl, der ligner en rede.
Sengens størrelse er opulent, der er skabe nok til at rumme en
families helårsgarderobe, og terrassen ligger lige ud til pisten. Der
er så megen luksus, at Solkongen, Ludvig XIV ville være blevet grøn
af misundelse.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det er den berømte franske arkitekt Pierre Yovanovich, der har
stået for indretningen, og han har tidligere indrettet luksushoteller
og -lejligheder i blandt andet New York, Schweiz og Israel. På Hotel
Coucou er han gået all in på fugletemaet og har skabt 450 unikke
designs, der rækker over møbler og malerier til lamper samt
gulvtæpper og som kun ses på Coucou. Man kan ikke undgå at gå
med på legen, så under mit ophold spotter jeg hele tiden små, nye
detaljer – for eksempel på toilettet, hvor der spilles dæmpet
schweizisk musik akkompagneret af et kukur.

Eksorbitant
Hotel Coucou henvender sig primært til gæster med meget store
økonomiske muskler og omfavner også de gæster, der er
eksorbitant velhavende og som har brug for fuld diskretion under
opholdet. Derfor hører der to separate chalets til hotellet. Hvert
chalet, der er beregnet til 12 personer, har fire etager, egen
elevator, pool samt direkte udsigt til bjergene, og man har
naturligvis sin egen private kok under opholdet.

Af diskretionshensyn får jeg ikke at vide præcis hvem, der
lejlighedsvis indlogerer sig her, men det drejer sig blandt andet om
meget kendte skuespillere og politikere, der er parate til at betale et
trecifret antal tusinde kroner om dagen for at kunne være sig selv.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tilbage til hverdagen
Døren i den sorte limousine, der skal køre mig til lufthavnen, glider
i med en solid, dæmpet lyd, og vi kører forbi hotellets
parkeringsplads, hvor der holder adskillige Range Rovers med
engelske nummerplader. Bilen, der går under navnet Chelsea
Tractor, er det foretrukne køretøj for velhaverne i Londons dyreste
bydel, og man kan endda købe mudder på spraydåse, så man over
for naboerne opretholder illusionen om, at bilen lige har været en
tur ude på godset.

Vi kører ned ad bjerget via snævre serpentinersving og fortsætter
gennem det smukke franske landskab mod Lyon. Pludselig vibrerer
min iPhone, og på displayet kan jeg se, det er min hustru. "Vi ses i
aften,” siger hun. "Og hvis flyet ankommer til tiden, har jeg
aftensmaden klar. Vi skal have frikadeller med kartofler og rødkål.”

Det er altid sundt med kontraster her i livet.
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Udsigten fra terrassen fejler ikke noget. Foto: Pariswithcharlotte

Beef Bar serverer kobekød i forskellige varianter. Foto: Peter Christiansen

Den franske designer Pierre Yovanovitch overrasker med mange små detaljer, fx snefnugmønster på
gulvtæppet. Foto: Mrtripper

Her kan man vælge mellem adskillige pister, og man skal ikke gå langt for at komme på dem. Foto:
Pariswithcharlotte

Når solen står højt på himlen, er det oplagt at indtage sin frokost udenfor. Foto: Pariswithcharlotte

Hotel Coucou har to restauranter – Beef Bar og den italienske Bianca Neve. Foto: Mrtripper

Wellnessafdelingen byder blandt andet på uden- og indendørs pool samt massage og sauna. Foto: Mrtripper

Hotel Coucou arrangerer også snescooterture for gæsterne. Foto: Pariswithcharlotte
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Skiløbet i De tre Dale – Verdens bedste område – ligger lige uden for døren. Foto: Sylvain Aymoz

Af Peter Christiansen
redaktion@m-jylland.dk

Rejsen dertil
Fra den dansk-tyske grænse er der 1400 kilometer til Meribel. Kør via Basel,
Lausanne og Chambéry, og vær opmærksom på, at der ved passage gennem Schweiz
kræves vignet, og at der betales afgift for kørsel på de franske motorveje.

Vælger man at flyve, er der flere muligheder. Største lufthavn med flest forbindelser
er schweiziske Geneve, og herfra er der to timers transport til De Tre Dale. De
franske lufthavne i Lyon og Grenoble ligger ligeledes inden for to timers
køreafstand, og fra alle lufthavne går der shuttlebusser til De Tre Dale.

Hotel Le Coucou: www.lecoucoumeribel.com

Skribenten var inviteret af Atout France og De tre Dale (Les trois Vallées)

REJSER

Dansk invasion: Glühwein og
gemütlichkeit på julens
markeder i Hamborg
ABONNEMENT

REJSER

På kunstnerdruk i Barcelona:
Kunstverdenshistorien på
hvert et hjørne
ABONNEMENT

REJSER

Historiens dybe fodspor: En
storby, der giver stof til
eftertanke
ABONNEMENT

REJSER

Flensborg har stemningen:
Tysk jul med dansk islæt
ABONNEMENT

BILLEDSERIE

Læs mindre -

https://www.midtjyllandsavis.dk/taksonomi/9bbcb9c3-c1fc-459b-ab68-22977ed51aab
https://www.midtjyllandsavis.dk/taksonomi/9bbcb9c3-c1fc-459b-ab68-22977ed51aab
https://www.facebook.com/midtjyllandsavis.dk
https://www.instagram.com/explore/locations/1024312530/midtjyllands-avis?hl=da
https://www.midtjyllandsavis.dk/
https://mediehusenemidtjylland.dk/mediehusene-midtjylland/medarbejdere
https://mediehusenemidtjylland.dk/mediehusene-midtjylland/mediehuset-midtjyllands-avis
https://mediehusenemidtjylland.dk/mediehusene-midtjylland/job
https://mediehusenemidtjylland.dk/kundeservice
https://www.ditkjellerup.dk/
https://www.ditry.dk/
https://www.erhvervsnytsilkeborg.dk/
https://www.sportsilkeborg.dk/
https://silkeborgnyt.dk/
https://advicer.dk/
https://mediehusenemidtjylland.dk/mediehusene-midtjylland/medarbejdere
https://www.midtjyllandsavis.dk/annoncering
https://www.midtjyllandsavis.dk/avisannoncer
https://www.midtjyllandsavis.dk/links
https://www.midtjyllandsavis.dk/
https://www.midtjyllandsavis.dk/
https://www.midtjyllandsavis.dk/s%C3%B8g
https://www.midtjyllandsavis.dk/silkeborg/
https://www.midtjyllandsavis.dk/kjellerup/
https://www.midtjyllandsavis.dk/sport/
https://www.midtjyllandsavis.dk/112-2/
https://www.midtjyllandsavis.dk/erhverv/
https://www.midtjyllandsavis.dk/bolighandler
https://www.midtjyllandsavis.dk/kultur-og-livsstil/
https://www.midtjyllandsavis.dk/debat/
https://www.midtjyllandsavis.dk/navne/
https://www.midtjyllandsavis.dk/din-sondag/sektion/rejser
https://www.midtjyllandsavis.dk/taksonomi/9bbcb9c3-c1fc-459b-ab68-22977ed51aab
https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/34f5e040-25d6-4a7d-9224-91939daf59c8/
https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/34f5e040-25d6-4a7d-9224-91939daf59c8/
https://www.midtjyllandsavis.dk/taksonomi/9bbcb9c3-c1fc-459b-ab68-22977ed51aab
https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/fb31db70-a375-4ec1-ba1d-21c034599eab/
https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/fb31db70-a375-4ec1-ba1d-21c034599eab/
https://www.midtjyllandsavis.dk/taksonomi/9bbcb9c3-c1fc-459b-ab68-22977ed51aab
https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/98765d66-6df5-44f8-babe-b6eadbaba17f/
https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/98765d66-6df5-44f8-babe-b6eadbaba17f/
https://www.midtjyllandsavis.dk/taksonomi/9bbcb9c3-c1fc-459b-ab68-22977ed51aab
https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/b05af675-2d44-441e-af9d-87ccec841d02/
https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/b05af675-2d44-441e-af9d-87ccec841d02/

