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Hotel Bella Tola har fire stjerner. Men udsigten fra værelsets balkon må siges at være femstjernet.
Foto: Niklas Bahrenscheer

Den hyggelige spa blev opført i 2004 og er et oplagt sted at hvile benene efter en lang dag med
vandring i bjergene. Foto: Niklas Bahrenscheer

Hotel Bella Tola er opkaldt efter bjergtoppen, der rejser sig i byen St. Lucs baghave. Hotellet er fra 1859,

Der er varmt på toppen
Om vinteren er
schweiziske
Valais yndet af
skientusiaster. Men
området er mindst
lige så dejligt, når
sneen smelter, og
sæterne blomstrer.
Især hvis man
opholder sig på det
lille hotel Bella Tola

Af Niklas Bahrenscheer

H

øjt oppe over vores hoveder
knejser
Toblerone-bjerget
Matterhorns karakteristiske,
sneklædte tinde sig. Bjergmassivet
omkring tiltrækker hvert år mange tusinder af dens slags turister, der sætter pris på velpræparerede pister, udfordrende offpiste, luksuriøse hoteller og det lokale
køkken.
Af samme årsag kan det vække undren, at vi står på perronen i dalbyen
Sierre iført shorts og korte ærmer. Og
storsveder med over 30 grader i skyggen.
Forinden har vi tilbagelagt knap to
hundrede ekstremt sceniske, og ditto
varme, kilometer i tog fra lufthavnen i
Geneve langs Genevesøen og videre
ind i dalen mod turens endelige mål,
den lille alpeby St. Luc i den schweizi-

ske kanton Valais.
Fra stationen i Sierre er der godt tyve kilometer direkte op i himlen mod
landsbyen og det lille, firestjernede
boutique-hotel Hotel Bella Tola, og de
går i et hæsblæsende, nærmest foruroligende tempo, takket være vores
chauffør, der er professionel rallykører
– eller i hvert fald tror det.

Klassisk alpechalet
På hotellet ånder alt dog fred og ro.
Under parasollerne i forhaven er der
lette retter som linguine med morkler
og tun-tataki toppet med lokale urter
og farverige blomsterkroner på tallerkenerne og kølig hvidvin i glassene.
Heroppe i over 1600 meters højde er
varmen knap så overvældende som i
dalen, men stadig omkring det, der ville tælle som en dansk meteorologisk
sommerdag på 25 grader.
Indenfor i skyggen tager ægteparret
Anne-Françoise og Claude Buchs
imod i den lille reception. De overtog

Bella Tola er
istandsat
løbende, men
hele tiden med
respekt for
hotellets lange
historie. F.eks. er
de over hundrede
år gamle freskoer
i hotellets gamle
spisesal bevaret

det 160 år gamle hotel i 1995, og sammen med deres børn og hotellets ca. 35
ansatte har de siden arbejdet på at renovere og forbedre Bella Tola i tråd
med bygningens lange historie.
Claude Buchs indtager rollen som
lun vært, der smalltalker og underholder gæsterne, mens Anne-Françoise
Buchs er den, man konstant møder i
fuld fart mellem praktiske opgaver og
hotelrundvisninger eller på vej til familiens souvenir- og interiørbutik
Maison d’Angélique – Atelier d’Ambiances eller deres andet og mindre luksuriøse hotel Grand Chalet Favre længere nede af byens lille hovedgade.
Hvor Chalet Favre er et klassisk om
end nyligt renoveret alpechalet med
rigelige mængder fyrretræ på væggene og husmandskost som cordon bleu
og raclette på menuen, henvender
Bella Tola sig til dem, som sætter pris
på de små finurlige detaljer og ekstra
komfort og gerne vil betale for det.
Bella Tola er istandsat løbende, men
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Hotellets værelser er indrettet forskelligt, men er alle charmerende. Så gå efter et værelse ud mod
hotellets front for at få den bedste udsigt. Foto: Niklas Bahrenscheer

men løbende renoveret. Foto: Niklas Bahrenscheer

hele tiden med respekt for hotellets
lange historie. F.eks. er de over hundrede år gamle freskoer i hotellets
gamle spisesal bevaret, ligesom alle 30
værelser er individuelt indrettet med
nyt og gammelt interiør. Det er AnneFrançoise Buchs, der er stedets interiørdesigner, og værelsernes smagfulde, individuelle indretning er noget,
gæsterne sætter pris på. Faktisk efterspørger langt de fleste af hotellets
stamgæster altid de samme værelser,
hver gang de tjekker ind på hotellet.

Snefri
Selvom der er dejligt på hotellet, er det
virkelige trækplaster bjergmassivet i
hotellets baghave med toppen Bella
Tola, der har givet hotellet sit navn.
Plateauet kan nås med kabelbane fra
St. Luc, og på toppen venter et utal af
mere eller mindre krævende vandreruter. Claude anbefaler en udfordrende, men ikke alt for voldsom runde, der
går forbi flere bjergsøer og med et par

flasker vand og et udleveret kort går
turen stejlt op ad med byens kabelbane.
Vandreturen begynder på kanten af
trægrænsen, og som vi begiver os
rundt og længere op langt plateauets
kant, foretager landskabet dramatiske
sceneskift. Vandfald og fugtigt krat erstattes af frodige græsenge og fine blå
bjergsøer. Kun enorme mængder nærgående stankelben slår skår i glæden
ved at have den enorme bjergside for
sig selv. Da vi efter fire timers vandring
når så højt op ad bjerget, at vi ser
usmeltet sne, og den planlagte rute
truer med endnu flere højdemeter,
vælger vi dog at skyde genvej og i stedet sætte kurs mod mere magelige oplevelser.
Turen ned kan enten foregå med kabelbanen eller til fods. Vi vælger det
sidste, men selv med relativt unge og
friske knæ, er turen og den konstante
steppen imod på de stejle skråninger
hårdt for kroppen. Så da de grusede al-

Om sommeren er det umuligt at besøge St. Luc uden at tage på vandreture i de smukke bjerge.
Foto: Niklas Bahrenscheer

Med en lille pool
med tilhørende
jacuzzi, æterisk
sauna, hamman
og to
behandlerrum er
her, hvad man
skal bruge for at
komme til
hægterne igen

pestier endeligt flader ud og dalens asfalterede veje igen er under vores fødder, er det tid til at restituere.
Heldigvis venter en iskold Walliser
Bier og en tur i hotellets spa forude.
Med en lille pool med tilhørende jacuzzi, æterisk sauna, hammam og to
behandlerrum er her, hvad man skal
bruge for at komme til hægterne igen
oven på en udfordrende bjergvandring. Og når kroppen er æltet godt
igennem efter 60 minutter på massagebriksen, og man nyder et køligt glas
vin i spaens loungestole med udsigt til
Matterhorn, glemmer man hurtigt de
ømme stænger og får lyst til at gøre det
hele om igen.
På samme måde har man det, når
man tjekker ud og forlader det charmerende, historiske hotel. Man har
lyst til at gøre det om igen og vende tilbage til Anne-Françoise og Claude
Buchs lille, fine refugium i de schweiziske alper.
nikb@borsen.dk

HOTEL BELLA TOLA
HOTEL BELLA TOLA stod
færdigt i 1859 og var indtil 1995
ejet og drevet af Pont-familien.
HOTELLET BLEV I 2001 udnævnt til årets historiske hotel
af organisationen Icomos, der
sætter fokus på historiske steder
og bygninger.
ET VÆRELSE KOSTER fra ca.
1200 kr. pr. nat.
BØRSEN VAR INVITERET
af Hotel Bella Tola, der betalte fly
og ophold. De har ikke haft
indflydelse på artiklens
redaktionelle indhold.

