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I artikler hvor vi tester et hotell,
en destinasjon, et cruiseskip,
restaurant, flyselskap eller
annet, legger vi vekt på å gi en
objektiv beskrivelse av det vi
tester, uavhengig av om vi er
invitert til å teste, eller gjør det
på eget initiativ.
Når vi gir en poengsum fra 1 til
10, er dette journalistens opplevelse som ligger til grunn for
hva han mener er korrekt skår
fra 1 (dårlig) til 10 (Eksepsjonelt

godt). 5 er midt på treet, verken
dårlig eller bra.
Reis sin redaksjon har samlet
mer enn 50 års erfaring fra
reiser til cirka 90 land. Våre
erfarne journalister vil fortelle
om opplevelsen, hva som er bra
og kanskje ikke så bra. Har du
tro på eget produkt,… så hvorfor
ikke få det testet.
Har du et reiseprodukt du
ønsker at vi skal teste?
Send en epost til
terje@atlanticforlag.no
I Shakespeare suiten kan du bade i luksus og få fornemmelse av svunnen tid.
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Herskapelige Quadrille Conference & Spa hotell som ligger i utkanten av Gdynia i Polen er en slottsopplevelse på høyeste nivå.

Quadrille
– et magisk eventyr

Inventaret på Quadrille som er hentet fra Europas mest velkjente designerte pirrer
fantasi og estetisk sans.

Den eksklusive Puben 10/6 ligger i kjelleren er laget som underjordiske ganger,
lik gangene ville kaniner lager under jorden i eventyret Alice i Eventyrland.

Herskapelige Quadrille Conference & Spa hotell ligger i utkanten av Gdynia i Polen. Bak den
høye tre døren på godset som er fra 18. århundre skjuler det seg eventyrlige opplevelser som
pirrer sansene på alle nivå.

I

nspirert av eventyret «Alice i
Eventyrland» inviteres gjestene til å ta del i en magisk og
eventyrlig verden med skjønnhet
, farger, magi og fantasi. Fra du
går inn døren er du med Alice i
Eventyrland – karakteren i eventyret som etter en virvlende dans
falt ned i kaninhullet så stoler
og lampeskjermer danset rundt
henne. I underjorden møtte
Alice flere karakterer som både
utfordret og ga henne eventyrlige
opplevelser og visdom.
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Pub nede i kjelleren
Puben 10/6 som ligger i kjelleren er laget som underjordiske
ganger, lik gangene ville kaniner
lager under jorden. Det er spennende og du vet ikke hva som
venter deg rundt neste hjørne.
Noe av steinene kjelleren er bygget av, er fra det 16. århundre og
gjør det enda mer spennende å
ferdes her.
Inngangshallen på godset ser
ut som et gigantisk sjakkbrett.
Interiøret i godset er like lekent

og fantasifylt som i eventyret.
Her er ikke spart på noe. I en og
samme trappegang med gelender
i skinnende messing er det tapetsert med ulik tapet på samtlige
vegger. Noen lamper har englevinger, mens andre har klovneneser i selve lampen.
Fantasi og kvalitet
Interiøret oser ikke bare av fantasi, men av kvalitet hentet fra de
beste designerne i verden. Alt er
håndplukket av arkitekten Mag-

dalena Czauderna i samarbeid
med godsets eiere – søstrene
Martyna og Anna Gorska som i
stor grad har satt sitt eget preg på
det herskapelige godset. De var
de som ville skape magien som
en finner i Alice i Eventyrland.
12 spesielle suiter
De 12 individuelle suitene på det
5.stjerners godset er alle like imponerende og innbydende. Alle
suitene har navn fra verdensberømte litterære kunstnere som
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Du kan innta en lekker frokost i de beste omgivelser på herskapelige Quadrille hotel. I Puben 10/6 lar vi oss rive med i entusiasmen og magien Quadrille hotell byr på.
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I lysthuset på Quadrille hotel kan en sitte å la tankene vandre

En får fornemmelser av Tusen og en Natt i den
marokkanske suiten.

Søstrene Martyna og Anna Gorska som i stor grad
har satt sitt eget preg på det herskapelige godset. Her
er Anna Gorska avbildet i trappegangen.

Selv hagestolene er spesielle og eksklusive på Quadrille hotel

I underetasjen til annekset ligger svømmebasseng og velvære avdelingen som en
innbydende oase. Velbehag og ro venter! FOTO QUADRILLE HOTEL
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En lang underjordisk tunell med en spesiell boktapet
fører til hotellets spa avdeling

I suiten lå hjemmelaget eksklusiv sjokolade som en liten ekstra oppmerksomhet.

Quadrille byr selvfølgelig på velværeavdeling med massasje, spa, våt og tørr sauna
og flere andre tilbud. FOTO QUADRILLE HOTEL
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Charles Dickens, William Shakespeare, Scheherzade, Tolstoj og
Jane Austen for å nevne noen.
I Shakespeare suiten som ligger
i godsets toppetasje, ligner toalettet et sjakkbrett i miniatyr kledd
med små hvite og svarte fliser fra
tak til gulv. Ikke godt å komme ut
på hvis du har fått for mye i glasset kvelden før. I den ene enden
av suiten står det et badekar på
gammeldagse krokete føtter og gir
en hen til en svunnen tid. Charles
Dickens suiten er mer maskulint
innredet. Men like innbydende
og inspirerende. Hver eneste suite
har sitt eget tema.
Imøtekommende, smilende
og hjelpsomme
Vi lar oss rive med i entusiasmen
og magien Quadrille spa hotell
byr på. Her gir inntrykkene næring til fantasien, pirrer vår estetiske sans og gir sjelen ro. Det er
ingen tvil om at godset kommer
opp i 10 i terningkast når det
gjelder inntrykk, stil på suitene,
spisesaler og interiør. Godsets
ansatte i resepsjon var også imøtekommende, smilende og hjelpsomme, på lik linje med alle andre ansatte vi var i kontakt med.
Spa og detox
Det noble 5. stjerners hotellet har
i tillegg til suitene 21 forretnings
rom i en egen bygning, knyttet til
godset via en underjordisk tunell.
Gjennom en lang tunell med
spennende tapet med bøker som
motiv, får en følelsen av å vandre
i en lang bibliotekkorridor. I underetasjen til annekset ligger også
svømmebasseng og velvære avdelingen som en innbydende oase.
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Spa avdelingen byr på ulike massasjer for kropp og ansikt, rens
og detox program og cellulittbehandlinger for å nevne noe. Selv
nøt Reis sin medarbeider kun
stedets svømmebasseng, dampsaunaen og den tørre saunaen. To
av gjestene som var norske hadde
fått massasje – helt fantastisk sa
de, og ga massasjen karakteren ti.
Lekker mat på Hvite Kanin
Til tross for at en eventyr verden
skjuler seg i godset, er det ikke lov
å ha med barn under 16 år. Hotellet skal være et sted å søke ro,
fred og avslapning kombinert ned
gastronomisk nytelse.
I restauranten «Hvite Kanin»,
som er en av karakterene i eventyret, er selvsagt heller ingenting
spart på. Quadrille’s mesterkokk
Marcin Popielarz tryller frem de
lekreste og nydelig danderte retter. Menyen inneholder en ala
carte del og to «tasting-menyer»,
hvor den ene er en vegan.
Assosiasjonen Relais & Chateaux har gitt Quadrille medlemskap sammen med 600 eksklusive slottshoteller og restauranter
verden over. Quadrille er ett av to
polske hoteller som er godkjent
som medlemmer. Utmerkelsen
er Quadrille Spa og Conference
hotell verdig. Det herskapelige
godset gir de beste opplevelser en
kan ha i en eventyrlig verden. Og
det fortjener topp karakter – en
ren 10. 

NB: Reis besøkte Quadrille i
forbindelse med en pressetur delvis
tilrettelagt av Den polske stats turistbyrå. Teksten i denne hotelltesten følger våre etiske retningslinjer.
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