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blive skiftet ud – og er du lidt sent ude, guider Børsen
til alternative måder at fejre det nye år Af Anne
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Hesselvig
Øresund
1. Nye bekendtskaber
Nytårsaften er en oplagt begivenhed til at stifte nye
bekendtskaber. Og orker man ikke at være indlagt til par-
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middage tilbyder Running Dinner for 14. år i træk en
nytårsfest kun for singler.
Det er både muligt at deltage i den famøse "Running
Dinner", som er et middagsløb, hvor singler sat sammen i
par er ansvarlige for en ret og tager rundt til forskellige
lejligheder og spiser middag. Men der er også mulighed for
at deltage i gallafesten og den store nytårsfest
efterfølgende.
Læs mere på runningdinner.dk

2. Nordlys på isen
Hvorfor se på dyrt indkøbte raketter og batterier, når naturen holder sit eget
festfyrværkeri? Nordlys kan opleves bl.a. opleves i Sverige, Norge, Finland samt Island. Og
i kombination med et ophold på et ishotel, er der lagt op til en nytårsaften, man sent vil
glemme. Prøv bl.a. Holiday Club Salla Revontuli, der ligger i det nordlige Finland, svenske
Icehotel (foto) eller Stora Sjöfallets Fjällanläggning i Lapland.
Læs mere på holidayclubresorts.com, icehotel.com og storasjofallet.com

3. Svensk spa og gourmet
Skift de vante rammer ud i Danmark og gå det nye år i møde på den anden side af Øresund.
Her der lagt op til stor fest i Stockholm, hvor hotellet Miss Clara (foto) byder på femretters
nytårsmenu, efterfølgende nytårsfest, morgenmad og sen udtjekning dagen efter. Er man
mere til et ophold i de svenske fjelde inviterer Copperhill Mountain Lodge på
nytårsophold. Hotellet ligger på toppen af Förberget, så der er rig mulighed for at få sne
under skiene, både inden og efter 2016 er en realitet. Er man mere til ren afslapning, kan
man komme helt ned i gear i den prisbelønnede spa.
Læs mere på missclarahotel.com og copperhill.se

4. Gå all in
Årets sidste aften skal fejres med manér. Og er budgettet underordnet kan en tur til
Maldiverne være oplagt. En anderledes måde at opleve festfyværkeriet er på hotellet
Conrad Maldives Rangali Island, for når mørket falder på, kan de farverige raketter opleves
under vandet i hotellets undervandsrestaurant. Vil man i stedet slippe for krudtet er
Fransk Polynesien oplagt. Her kan nytårsaften nydes i romantiske omgivelser i vandhytter
med udsigt til bål på stranden. Og skulle lysten til at gå amok i fest og farver alligevel
vinde, er The Fullerton i Singapore eller The Knickerbocker i New York (foto) gode
kandidater at danse det nye år ind med. Sidstnævnte har tagterasse med udsigt over Times
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Square.
Læs mere på discoverytravel.dk

5. Fredfyldt nytår
For mange er det nye år lig med en frisk start, men det kan være svært at opfylde første
dag i januar, hvis boblerne har brust lidt for meget over natten før. Skal 2016 dog begyndes
med et klart sind, er et silent retreat en mulighed. Med en yogarejse til Goa i Indien på
Devaaya Ayuerveda & Nature Centre bliver der koblet helt af og renset mentalt ud. Det
daglige program indeholder yogaundervisning i naturskønne omgivelser med udsigt til en
sø. Derudover er der helkropsmassage, meditation samt mulighed for et individuelt
detoxforløb.
Læs mere på munonne.dk
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