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Hur bor den som har råd 
att betala ett par vanliga 
månadslöner för en enda 
hotellnatt?

Aftonbladet har varit in-
ne i Grand Hotels moder-
naste svit.

Här ska lyxen kännas 
som hemma.

Grand Hotel på Blasie
holmen i Stockholm har 
 nyöppnat två av sina mest 
exklusiva sviter.

Taksviten och Flagg
sviten ligger ensamma på 
sjunde våningen i hotellet.

Utrymmet var fram till 
1995 ett förråd för hotellets 
många stora flaggor. Nu  
erbjuds ett boende som är 
bland det lyxigaste en  

hotellgäst i Stockholm kan 
komma över.

Versaillesmarmor
Sviterna går att hyra sepa

rat, men de flesta gästerna 
kommer att vilja boka hela, 
säger hotellets vd Pia Djup
mark.

Det betyder 185 kvadrat
meter, med cirkelrund 
 öppen spis och egen terrass 
på taket med 360 graders 
 utsikt över Stockholm, där 
Stockholms slott på andra 
sidan vattnet är det domine
rade inslaget.

Här finns dubbla badrum, 

dubbla sovrum och säll
skapsrum. Här finns surf
plattor, färska blommor och 
en inredning full av böcker, 
små statyetter och andra 
personliga detaljer. Många 
av prylarna är unika: bad
karens design är gjord en
bart för den här sviten, den 
rosa soffan finns bara i ett 
exemplar. Och så vidare.

Den särpräglade marmor 
som återfinns i såväl badrum 
som sällskapsrum kommer 
från samma franska stenbrott 
som levererade marmor till 
Ludvig XIV:s enorma slott  
i Versailles  utanför Paris.

Den som designat sviten 
är svenskfödde Martin 
Brudnizki. Han startade sin 
byrå i London år 2000 och 
har blivit en av Stor
britanniens mest ansedda 
 inredningsdesigner.

Bland hans tidigare verk 
återfinns den exklusiva res
taurangen The Ivy Chelsea 
Garden och fashionabla 
Scott’s, bägge i London, 
Beekman Hotel i New York 
City och Soho Beach House 
i Miami. Men sviten på 
Grand Hotel är hans första 
jobb i Sverige.

Sviten bryter av från res

ten av Grand Hotel: här finns 
inget anrikt och sparsmakat, 
sviten sprakar av färg – blå 
och rosa i den ena delen, 
grönt och gult i den andra.

Ska ge hemkänsla
Martin Brudnizki kallar 

stilen ”transitional”. Man 
ska få känslan av ett hem där 
möbler och dekorationer 
bytts ut och kommit till 
 efter hand, ett organiskt 
framväxt hem snarare än ett 
hotellrum – om än då med 
en balans av färger och ljus 
som få hobbyinredare kla
rar på egen hand.

Priset då?
Grand Hotels vd Pia 

Djupmark säger visserligen 
att ”alla typer av männi
skor” kan bo i sviten, men vi 
får ta det med ett lastbilsflak 
salt. Taksviten kostar 28 000 
kronor per natt, Flaggsviten 
20 000 kronor och för alla 
de 185 kvadraten får man 
 betala hela 
48 000 kro
nor – ett par 
normala 
månads  
löner.

Är det 
värt det?

Ja, döm 
själva av 
bilderna.

SVENSK STÅR FÖR DESIGNEN Svenskfödde Martin Brudnizki är den som har formgivit den nya sviten. Sedan han startade sin byrå i London år 2000 har 
han blivit en av Storbritanniens mest ansedda  inredningsdesigner. Bredvid honom Pia Djupmark, vd för Grand hotels. Foto: JERKER IVARSSON

Bo som en kung – för 
48 000 kronor natten

Grand hotels nya svit är bara för de superrika

LYXBAD Helkaklat är bara förnam-
net – här snackar vi om samma exklu-
siva marmor som i Versailles.

SUPERUTSIKT Njut av en Bolling-
er eller annan lyxskumpa med utsikt 
från svitens balkong.

LYXHÄNG Sällskapssrummet ligger 
under hotellets takåsar och är inrett 
för att kännas som ett vardagsrum.

BRASMYS Den öppna spisen spra-
kar mysigt och bidrar till svitens om-
bonade hemkänsla.

Niclas 
Vent
niclas.vent 
@aftonbladet.se

Lust att  
bo dyrare?  
Här är tre 
andra tips
n 700 000 kronor nat-
ten kostar kungliga tak-
sviten på Hotel President 
Wilson i Genève. För vad 
som motsvarar en bra 
svensk årslön får du 
 förfoga över hela hotel-
lets övervåning en natt.  
I det ingår tolv sovrum, 
tolv badrum och terrass 
med utsikt mot alperna. 
Som om det inte vore nog 
ingår exklusiv konst, egen 
kock, privat hiss, skott-
säkra glas, ett panikrum 
och helikopterplatta.

n Välj mellan en fabriksny 
Porsche 718 Boxster eller 
en natt i The Mark Hotels 
takvåning i New York  
– båda kostar de 650 000 
kronor. Men ska du 
 hinna utnyttja alla 1 114 
kvadratmeter, den 232 
kvadratmeter stora takte-
rassen inte inräknad, får 
du ligga i. Fast du behöver 
 inte lämna våningen –  
i priset ingår roomservice 
från stjärnkocken Jean- 
Georges Vongerichten.

n Vill du till Medelhavet  
i sommar kan Grand  Hyatt 
i Cannes vara något. För 
blott 360 000 kronor 
natten hyr du hotellets 
takvåning på 1 670 kva-
drat. Ingår: takterrass på 
150 kvadratmeter med 
havsutsikt samt fyra stora 
sovrum, två vardagsrum 
och två matsalar. 

På Grand Hyatt bor du 
som en filmstjärna. Om 
du slantar upp alltså.

Blasieholmen, 
Stockholm


