Det er vejret og sandstrandene,
der lokker folk til Tulum, men
stemningen af barfodsluksus,
der får dem til at komme igen.
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rejser

Tulum

er det femte stadie af luksus
Den lille mexicanske by Tulum er på få år blevet et
fashionabelt sted at holde ferie. Særligt newyorkere fra
modebranchen har et blødt punkt for de lækre sandstrande
og det turkisblå caribiske hav. Men hvorfor lige her?
Af Laura Engstrøm | Foto Privat, PR

skilte ud mod den lille vej, kun jungle og palmer og en vej, der
bliver mere og mere hullet, som vi nærmer os naturreservatet
Sian Ka’an. Der skulle være et skilt, vistnok et uhyre minimalistisk skilt. Tre blå bølger på hvid baggrund, der indikerer, at her
ligger det private strandhus. Heldigvis kommer en forbikørende
taxa os til undsætning. Åh ja, dér mellem de frodige træer titter en drøm af et
strandhus frem.
lows lige nu. For den lille mexicanske by er blevet hot som aldrig før. Særlig

modefolket har taget det tidligere hippieparadis til sig. Det er her, en af verdens
kendeste modefotografer, Mario Testino, har sit hus, her, Karl Lagerfeld stikker
sine fødder i sandaler og hopper i de lyseblå bølger, og her, modellen og skuespilleren Sienna Miller tager hen, når hun vil væk fra europæisk vinter. Man
Demi Moore kommer her… for ikke at tale om de mindre kendte navne i modeLondon, Paris – og såmænd fra også København.
Et blik ud mod det caribiske hav fortæller hvorfor. Stranden er så uendeligt
smuk. Turkis vand, perfekt tempereret badevand, hvidt sand, små hoteller og
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palmetræerne. Det er ganske enkelt imod bygningsreglementet. Stilen står i konget og designet til masseturisme, og som ligger halvanden times kørsel herfra.
Tulum ligner en reklame for paradis, og mange vil sige, at det ikke bare er en
reklame. Det ér paradis. Men igen, der er så mange paradisiske steder på jordkloden. Så hvorfor er det lige her, modefolket kommer?
klipklapper og en rød top og jeans, er svaret enkelt.
halv time fra San Francisco og omtrent det samme fra Los Angeles. Det vil sige,
under fødderne. Hvad mere vil du have?”

en rolig rytme i Tulum.
ger som et af de sidste huse på den lille strandvej, der bugter sig fra de berømte
mayaruiner mod nord til nationalparken Sian Ka’an i syd. Her kan man leje en
suite eller værelser – alle med udsigt til det caribiske hav. Det er som at bo til leje
i et luksusgæstehus.

grundene tilhørte alle og ingen. Det juridiske er tilsynelandende stadig svært at få på plads, så de store
hotelkæder holder sig væk. Til gengæld har det tillerne her gerne vil tiltrække, nemlig den eksklusive,
kræsne gæst, og den kreative klasse, der ikke er interesseret i mainstream.
Samantha Shendow griner.
“Men de bliver en slags mainstream, også selv om
de synes, de er særlige.”
det modsatte af det, deres dagligdag derhjemme er
fyldt af. De vil have fred og ro og en lækker strand,
hvor man allerhøjest kan blive generet af sin lyst til
at gå op i baren og få sig endnu en rawfood-juice.
På hotellet Papaya Playa Projects kalder de det
vest, er strandhytterne, der udgør Papaya Playa Pro-

Barfodsluksus

re er her ikke. Det er en luksus, der ikke handler om
designerstole eller guldhaner. Her ligger den rigtige
luksus neden for terrasserne, det caribiske hav.

det er Samantha Shendow og hendes partner glade for. For deltstaten Quintana

Som Bali for 20 år siden
For et par år siden blev det tyske branding- og marketingbureau Designho-

let, og de juridiske bestemmelser om, hvem der ejer hvad, er stadig lidt af en

1

designer fra Designhotels, der har bestemt farvekoden i alt fra vægmaling, til
tid. Hytterne er lavet i oprindelig mayastil med kokostag og runde vægge, og
stistystemet er anlagt af mayagartnere, der har fulgt stranden og de
2
små klippers naturlige forløb.
Papaya Playa Projects er designet
til at indfange lige dét klientel, der
nu sidder i baren eller på den udendørsterrasse, der vender lige ud mod

1 Ren luksus
på den helt
afslappede
måde på Papaya
Playa Projects,
hvor ikke en
eneste detalje
er tilfældig.

i den kreative klasse i storbyer som

klientellet. Mangler man en oplader
til sin iphone eller Macbook, er der
hjælp lige ved hånden – næsten alle
her er udstyret med en.
Direktøren og grundlæggeren
2 Dagens menu
ger, er en af dem, der ikke bare
på restaurant
Hemingway, hvor nøjes med at dase til bølgerne her.
terrassen går helt Han har slået sig ned i Tulum og
ned på stranden. bor her det meste af tiden med sin
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Alt i Tulum bliver
gjort på en rustik måde,
men altid gennemført.

Her kan du bo i tulum
be tulum – eksklusivt strandhotel med
få bungalows og en lille, hyggelig bar.
Coqui Coqui
coquicoqui.com
Casa de las olas – privat hus, hvor
man kan leje værelser og en suite.
casadelasolas.com
PaPaya Playa ProjeCts – rustikke
strandhytter med tilhørende restaurant
og bar papayaplayaprojects.com

Her kan du sPise i tulum
Hartwood er et must. Terroir-køkken
i Michelin-klasse. Man kan ikke
reservere bord, men må stille sig i kø,
når restauranten åbner kl. 18.
hartwoodtulum.com
Hemingway tilbyder lækker, let mad
serveret på en terrasse på stranden.
specialiteten Mariscada.
hemingwaytulum.net
Hvis det ikke skal være mexicansk det
hele, så kan Posada margHerita,
der er drevet af italienere, anbefales.
Pasta, som en italiensk mama laver den,
og lækre italienske vine. Stedet udlejer
også værelser. posadamargherita.com

familie, når han ikke rejser rundt i verden og holder foredrag om tendenser
inden for rejseindustrien og hotelbranchen.

det lækre klima ikke er noget. Tulum bærer nu også præg af, at de hippe storby-

sælge deres gamle mor for. De legende bølger neden for terrassen er et konstant
soundtrack fra havet. Her kan man kun slappe af.

der er ejet og designet af et argentinsk-italiensk par fra modeindustrien. Hotellet har kun seks værelser, sand på gulvet i receptionen og en lille strandbar og
en tilhørende butik, der sælger parrets egen parfumelinje. Parfumerne er lavet
mer deres egen tøjlinje, Hacienda Montecristo, som også kan købes i butikken,
og som bl.a. indbefatter stråhatte og tasker. Hacienda Montecristo forhandles i
øvrigt også nu i den parisiske designbutik Merci Merci.

“Men er der også noget ved Tulum, som ingen kan beskrive, og som gør, at det
le kommer, fordi de gerne vil slappe af på et beach resort,
men ikke vil være på et beach resort. De vil have noget,
af det. Folk kommer her for en mere holistisk måde at hol-

der er noget ved
tulum, som ingen
kan beskrive, og som gør, at
det virker som en magnet på
folk. Her er meget specielt

Folk kommer igen og igen og ...
Hvad der har givet Tulum et ekstra boost, er restauran-

helt opslag til kokken Eric Werner, der sammen med sin
kone, Mya Henry, for et par år siden åbnede restauranten. Hartwood er ikke et sted, man skal bede om tortillasit vandglas og kigger ud mod horisonten, hvor det turchips og salsa. Eller det vil sige, det kan man godt, men
Claus Sendlinger, direktør for Design Hotels
kise hav møder den blege, blå himmel.
de kommer ikke. Eric Werner har lavet sin egen version
“Den første stadie af luksus er det, som russerne og kineserne nu gerne vil
af det caribiske køkken, mexicansk mad, som man aldrig har fået det før. Eric
“Tulum repræsenterer den femte stadie af luksus,”

ved, hvad god kvalitet vil sige. Det tredje luksusstadie handler om oplevelser. Det
stadie er tæt på ingenting. For når man kan få alt, vil man ikke have ret meget.

gæstet stedet adskillige gange.
Kan man ikke lide at være her, ja, så kommer man nok ikke lige igen. Som stue“Tulum er jaloux. Så hvis du ikke kan lide det her, kommer du ikke igen.”
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