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Af Niklas Bahrenscheer

Det er ikke til at se det, hvis 
man ikke lige ved det. Men 
midt i den lille sydfranske by 
St. Remy, bag en port i muren 

mellem en bank og en mikroskopisk 
café, ligger en femstjernet hemmelig-
hed, der tager imod gæster med en for-

kærlighed for uprætentiøs 
luksus og wellness svøbt i 
rigelige mængder råt træ, 
rattan og kurveflet kryd-
ret med farverig kunst, 
levende vægge og velour 

– og vel at mærke har en pengepung, 
som tillader det.

Hotellets navn er nøgternt, konsta-
terende, nærmest på grænsen til det 
uopfindsomme. Hotellet hedder kort 
og godt Le Saint Remy. Manden bag 
er Didier Rivière. Han er autodidakt 
“hôtelier” som det hedder på fransk, 
og når man møder den passionerede 

franskmand, der er i begyndelsen af 
tresserne, får man et indtryk af den 
afslappede, men samtidig luksuriøse 
ånd, hotellet er skabt i.

Det gråsprængte cirkelskæg står 
skarpt med enkelte afstikkere på kin-
derne. Den hvide hørskjorte er knappet 
ned til midt på brystet og på det ene 
håndled hænger flere tunge armbånd af 
træperler, på det andet optages pladsen 
af et stort Rolex-ur i hvidguld. Stilen er 
provencalsk, bohemeagtig og en anelse 
flamboyant – præcis som hotellet.

Didier Rivière vil ikke kaldes hotel-
manager. Det lader han med sine egne 
ord andre om. Men han elsker at få 
idéer og starte forretninger op, hvilket 
hans cv, der bl.a. tæller et modelbu-
reau, et kosmetikfirma og en kæde af 
pizzeriaer, vidner om. Og som gæst på 
Le Saint Remy er man glad for, at han 
valgte at bruge sine kreative kræfter i 
hotelbranchen.

Rivières stil gennemsyrer hotellet. 
Ikke mindst på værelserne, som dog er 

Provencalsk velvære i byen der huser kunstnere og kongelige
dekoreret af Rivières partner Reyhana 
Tamboura, og hvor kun vinduesskot-
terne vidner om, at hotellet før var et 
stort provencalsk palæ. 

Inde i de lyse rum dominerer tek-
stiler i lyse naturfarver, der ledsages af 
kurvemøbler, råt træ og flet i utallige 
afskygninger – fra stole til loftslamper. 
Væggene er udsmykkede med store 
spejle og afrikanske hovedbeklædnin-
ger, en fin reference til Reyhanas afri-
kanske baggrund. 

På badeværelset, der i størrelse 
næsten tilsvarer værelset, dominerer 
lyse klinker og marmor, suppleret af 
moderne organisk design. Og selvom 
roomservice er fristende, er hotellets 
restaurant et besøg værd.

Billig velsmag på menuen
Hotellets restaurant Brasserie Chic sty-
res af Julien Rigot, der bl.a. har stået i 
køkkenet på den tostjernede michellin-
restaurant La Chèvre d’Or. Her kan 
man kaste sig over alt fra middelhavs-

Byen St. Remy  
i Pro ve nce har huset 
legender som Nos tra-
da mus og van Gogh 
samt dele af Monacos 
konge familie. Et nyt 
fem stjernet hotel  
lok ker med velvære 
for luksushungrende 
bohemer

På en varm provencalsk sommerdag er swimming-
poolen et oplagt sted at bruge et par timer. 

Gårdmiljøet indbyder til afslapning med et køligt glas lokalproduceret rosévin. Bliver man sulten, har 
Lobbyen er en farverig velkomst. Sammen med restaurantens velourmøbler 
og enkelte kulørte kunstværker udgør den hotellets sprælske indslag. 

Bag en port  
i muren mellem 
en bank og en 
mikroskopisk 
café ligger en 
femstjernet 
hemmelighed
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Provencalsk velvære i byen der huser kunstnere og kongelige
køkkenets klassikere til caviar – og end-
da til priser, der ligger langt under, hvad 
man ville forvente af en restaurant på 
et femstjernet hotel. En frokost med to 
valgfrie retter beløber sig til 185 kr., og 
det er altså som om, at 30 gram oscietre 
caviar smager bedre, når dåsen indtages 
i hotellets solbeskinnede gårdhave og 
samtidig “kun” koster 580 kr. 

Når sulten er stillet, kan man pas-
sende forbrænde lidt af de ekstra ka-
lorier i det lille fitnesscenter eller blot 
slå mave i hotellets 600 kvm store spa-
afdeling. 

Spaen åbnede i foråret og byder for-
uden swimmingpool og jacuzzi på ha-
mam og behandlinger med det lokale 
mærke Végétalement Provence, hvis 
produkter også er til fri afbenyttelse på 
hotelværelsets badeværelse. 

En by fuld af historie
Uden for hotellets hvide mure ligger 
centrum af St. Remy, og har man brug 
for en pause fra forkælelsen inden for 

murene er det oplagt at vandre en tur 
i det gamle centrums snørklede gader, 
forbi Sant Martin-kirken og ind til by-
ens inderste kerne hvor eksklusive for-
retninger med ure, modetøj og design 
ligger side om side med kunstmuseer 
og hyggelige hjørnecaféer.

Det er her i disse gader, at astrolo-
gen og profeten Nostradamus blev 
født i 1503, og her, at den monega-
skiske prinsesse Caroline boede 
med sine børn i starten af 00’erne, 
men selvom begge er overordentlig 
velkendte personer, kommer de ikke 
i nærheden af den hollandske maler 
Vincent van Gogh, når det gælder 
byens stolthed over tidligere indbyg-
gere. 

Selvom van Gogh kun tilbragte et 
enkelt år i byen fra 1889 til 1890 – 
eller rettere på byens psykiatriske 
hospital Saint Paul de Mausole 
– mærker man tydeligt, at St. Remy 
er stolt af det midlertidige bysbarn. 
Det var på hospitalet, at van Gogh ma-

lede nogle af sine mest ikoniske værker, 
bl.a. “Stjernenatten”, der i dag hænger 
på Moma i New York og forestiller de 
forvredne cyprestræer i hospitalets 
forhave. 

En del af hospitalet er åbent for of-
fentligheden, hvor man bl.a. kan ople-
ve van Goghs værelse og blive klogere 
på datidens “behandlingsformer”. 

En oplysende oplevelse
Har man mod på mere van Gogh, kan 
man besøge Carrières des Lumières ca. 
10 km fra St. Remy. 

Her i de enorme klippehuler kom-
mer malerens værker til live i et storla-
dent værk, hvor malerierne projiceres 
op på klippehulernes gigantiske flader 
ledsaget af klassisk musik. 

Hulerne er samtidig et vel køligt 
refugium fra Provences varme klima, 
men så er det godt, at man kan varme 
sig med en cocktail tilbage på hotel-
let. 

nikb@borsen.dk

Værelserne er et luftigt miks af grove, lyse tekstiler, ubehandlet træ og kur-
veflet i alle tænkelige afskygninger. Badeværelserne er store og moderne. 

Hotellets restaurant Brasserie Chic serverer middelhavsklassikere som vitello tonnato, 
grillede artiskokker og lokalproduceret lam med nordafrikansk-inspireret tagine. 

Le Saint remy åbnede i august 
2018 i et totalrenoveret proven-
calsk palæ i centrum af st. Remy.

HoteLLet har 31 værelser  
og suiter.

der er en udendørs swim-
mingpool i hotellets gårdhave 
foruden en 600 kvm indendørs 
spa med pool, jacuzzi, hamam  
og fitness. 

et væreLSe på Le saint Remy 
koster fra ca. 1800 kr. pr. nat. 

BørSen var inviteret af Le saint 
Remy, der betalte fly og ophold.

Le Saint Remy

1
år boede Van gogh i st. 

Remy. Og byen er stolt af 
den legendariske maler 

restauranten udendørsservering. PR-fotos. 
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