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Parforholdet kan virkelig trænge til lidt ekstra opmærksomhed, efter I 
er blevet forældre. Få inspiration til rejser, og læs eksperternes råd om, 

hvordan I er sammen – uden børn!
 TEKST MARIA GREVE FOTO PRESSE, INA AGENCY & ISTOCK PHOTO

Tag på 
kærestetur    

uden baby
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Hvor skal I bo?
Sæt GPS’en til at lede jer mod 
Sydvestsjælland mellem 
Skælskør og Næstved. Tæt ved 
både skoven og stranden ligger 
den over 200 år gamle Askegår-
den, som i dag er renoveret og 
indeholder tre lejligheder med 
eget køkken, så I selv kan kok-
kerere. Gården har sin egen sø, 
hvor I kan sidde på terrassen 
og drikke ka!e og spille spil til 
den flotte udsigt, ligesom I kan 
gå på opdagelse blandt gårdens 
dyr eller tage til stranden, som 
ligger bare fem minutter væk. 

Selv om gården er renoveret, 
er den gamle stil og stemning 
bevaret, og hvis I trænger til 
fred og ro til at være kærester, 
er Askegården det rigtige sted.

Hvad skal I spise?
I har eget køkken på gården, og 
lokalområdet bugner af lækre 
fisk og råvarer, så I kan lave 
jeres egen middag hjemme i 
lejligheden. Tag turen ind til 
Skælskør, og køb frisk og økolo-
gisk fisk hos Bisserup Fisk nede 
på kajen. Blandt andet kan I få 
Bisserup-laksen, som de selv 

opdrætter i havet uden brug 
af medicin og syntetisk farve. 
Bagefter kan I besøge Søborg-
gård Butik lidt derfra og købe 
årstidens frugt og grønt, som er 
dyrket i Skælskør. Lav maden 
sammen, og nyd, at I har tid til 
at lave et lækkert måltid, som 
ikke består af babygrød, og som 
ikke bliver a"rudt af bleskift 
eller gråd.

Hvad skal I opleve?
Til Askegården hører et om-
råde på 25.000 kvadratmeter, 
hvor der er masser af små kroge 

og siddepladser til hygge med 
kæresten og et godt glas vin. 
Vil I have lidt mere action, 
kan I køre en tur til Kragerup 
Gods og prøve deres forhin-
dringsbane i træerne. Her kan I 
udfordre hinanden til at prøve 
den 390 meter lange svæveba-
ne i 25 meters højde og virkelig 
få grinet og svedt sammen.

Hvad koster det?
Én overnatning i lejligheden  
på 55 kvadratmeter koster 
650 kroner. Læs mere på 
askegaarden.com 

I kan sagtens få en helt vidunderlig kærestetur sammen uden at forlade landet. Indloger jer midt  
i den danske idyl, og få den helt rigtige Morten Korch-stemning på en gammel bondegård.

Fred og ro
Sug naturen til jer

Der er så  
stille derude  

på landet!

Gå gode, lange 
ture i naturen 
og ved havet.

Høns, geder og 
får hører til på 

en bondegård.

1  TEGN PÅ, AT I TRÆNGER 
TIL KÆRESTETUR
“Når du og kæresten oftere siger “Du 
går aldrig ned med skraldet” og “Jeg 
står altid op med babyen” i stedet for 
“Jeg savner dine kys” og “Hvor er du 
dejlig”, så er det tid til at tage på tur 
alene. Det er et tegn på, I er blevet for 
praktiske og glemmer at være kære-
ster. Hvis I synes, det er svært at lade 
barnet overnatte hos en anden, så 
start med at tage en kærestedag, hvor 
I holder fri sammen, mens barnet er i 
institution og har ro til at være sam-
men på tomandshånd. Husk, at jeres 
barn også har gavn af, at mor og far 
er glade for hinanden.”

Line Bassøe, parterapeut
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2  AFSTEM FORVENTNINGERNE
“Én overnatning alene er kort tid, så skriv 
hver tre ting ned, som for jer gør det til en god 
tur. Måske er sex vigtigt for ham, mens du slet 
ikke er samme sted. Få talt om det inden, så 
I ikke havner i konflikter på turen, fordi I vil 
forskellige ting.”

Line Bassøe, parterapeut

I glemmer med garanti alt om vælling, soverytmer og gråd, når jetonerne skal 
satses, og rouletten drejer i casinoet, hvor der er adgang forbudt for børn.

Spænding og lir
Kast terningerne

Hvor skal I bo?
Trænger I til at slappe helt af og 
ikke røre en finger, skal I tjekke 
ind på Munkebjerg Hotel ved 
Vejle, hvor alt er sørget for jer. 
Om eftermiddagen får I sunde 
snacks og smoothies, om aftenen 
får I en fire-retters menu eller 
lækker bu!et, og når I vågner 
igen, kan I gå på opdagelse i den 
store morgenbu!et. Hotellet 
har udsigt over den naturskønne 
Vejle Fjord, som I endda kan 
nyde fra et af de store spabade 
under åben himmel.

Hvad skal I spise?
Middagen er inkluderet i jeres 
ophold, hvis I køber Fit & 
Relax-pakken. Om aftenen skal 
I derfor besøge Panorama-re-
stauranten, som er et af hotel-
lets tre forskellige spisesteder. 
Menuen skifter i løbet af sæso-
nen, men I kunne for eksempel 
smage en lækker vesterhavs-
rødspætte eller friske Moules 
Frites. Mens I nyder menuen, 
har I udsigt over "orden, og 
efter middagen kan I så gå over 
til casinoet.

Hvad skal I opleve?
Udnyt, at I har fri adgang til Ca-
sino Munkebjerg, tag jakkesæt-
tet og den stramme kjole på, og 
fyr så nogle penge af på jetoner 
og et par lækre cocktails. I kan 
prøve lykken på de enarmede 
eller håbe på Rain Man’s held 
ved blackjack-bordet. 

Om dagen kan I dyste mod 
hinanden på tennisbanen og 
bagefter hoppe i spabadet. 
Hotellet ligger midt i skoven, 
så I kan også bruge dagen på en  
romantisk gåtur og finde gode 

og hemmelige kroge at kysse og 
kramme i.

Hvad koster det? 
Et Fit & Relax-ophold på 
Munkebjerg Hotel indeholder 
én overnatning i dobbeltvæ-
relse, fri adgang til spaområdet, 
snacks og smoothies om efter-
middagen, middag om aftenen, 
stor morgenbu!et og fri adgang 
til Casino Munkebjerg. Det ko-
ster 675 kroner per person.
Læs mere på  
casinomunkebjerg.dk

Spil på rouletten 
får spændingen til 
at krible i kroppen.

Nyd, at I har god tid til at 
spise den lækre mad

Så er der 
dømt  

LOVE!

Farverige drinks 
hører med til en 
festlig casinoaften.

Husk, at uheld i spil, 
betyder held i  

kærlighed!
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Hvor skal I bo?
Kvarteret St. Pauli er helt per-
fekt til en hurtig kærestetur, for 
området er fyldt med gallerier, 
små butikker, det legendariske 
St. Pauli-fodboldstadion og 
meget andet. Med andre ord 
behøver I ikke gå langt for at for 
at opleve det bedste fra byen. 
Det store shoppingområde lig-
ger en kort gåtur væk, ligesom 
havnen er et par kilometer væk. 
Bo på Arcotel Onyx Hamburg, 
som er stringent indrettet i 
gule og hvide farver. Her kan I 
nemlig forkæle jer selv en tur i 
saunaen eller dampbadet, når 
I er trætte efter en hel dags 
sightseeing.

Hvad skal I spise?
Undgå den turistede pølseret, 
som du kan få mange steder i 
byen, og book i stedet bord på 
Restaurant Nil, som ligger i 
samme kvarter som hotellet. 
Menuen byder på tysk mad 
lavet af økologiske råvarer, 
og udvalget af mad skifter 
med jævne mellemrum, men 
kunne for eksempel være kold 
agurke-karto!elsuppe eller 

havtaske med kålrabi. Fire 
retter koster cirka 260 kroner, 
og I kan tjekke menuen ud på 
restaurant-nil.de

Hvad skal I opleve?
Hamborg indbyder til, at I 
tager hinanden og en kop 
ka!e i hånden og slentrer 
rundt og suger indtrykkene til 
jer. På den legendariske gade 
Reeperbahn tæt på hotellet er 
bygningerne plastret til med 
kulørte lys, horehuse og grote-
ske galionsfigurer. Er I til mere 
sobre seværdigheder, er det 
værd at tage en havnerundfart 
i havnen, som er den anden-
største i Europa, og se det hele 
fra havperspektiv. Bådene afgår 
fra Landungsbrücke i St. Pauli. 
I kan også holde fødderne på 
jorden og gå på opdagelse i 
Beatles’ historie på museet om 
den succesfulde gruppe.

Hvad koster det?
Én overnatning på Arcotal 
Onyx Hamborg koster fra 850 
kroner. Læs mere på 
arco telhotels.com/en/ 
onyx_hotel_hamburg/

MOR

Stå tidligt op, aflever barnet, og sæt jer så bag 
rattet. Efter nogle timer er i fremme i Hamborg 
syd for grænsen, hvor I kan opleve den fede  
storbystemning på tomandshånd.

Kultur

Tag på storbyferie

Hamborgs 
imponerende havn er en  

havnerundfart værd.

Nyd, at I er på 
hotel og kan 
blive længe i 
sengen.

Kultur er mange 
ting. Reeperbahn 
hører til de kulørte 
og løsslupne.

Hamorg har masser 
af gode cafeer, 

restauranter og 
shoppemuligheder.

3  TAG BØRNESNAKKEN FØRST
“Jeres roller som forældre fylder uden tvivl rigtig 
meget, og det er naturligt, at I gerne vil tale om det. 
Start kæresteturen med at få sagt alt det angående 
barnet, I gerne vil. For eksempel hvordan søvnen i nat 
var, om barnet lavede en sjov lyd den anden dag og så 
videre. Aftal derefter, at nu skal snakken handle om 
jer som par og ikke jer som forældre eller barnet. Det 
vil hjælpe jer til at falde ind i rollerne som kærester.”

Line Bassøe, parterapeut
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Hvor skal I bo?
Ved den smukke svenske kyst 
ligger Ystad, og helt nede ved 
vandet finder I Ystad Saltsjö-
bad, som har eksisteret i 110 år. 
Det tager kun halvanden times 
kørsel fra København, før I kan 
indlogere jer på et af de fine 
værelser og nyde to dage, hvor I 
kan slappe helt af. 

I kan flyde rundt i både den 
indendørs og udendørs pool, 
få afslappende massager, gå 
tur på stranden, der ligger bare 
et stenkast væk, og I kan blive 
gennemvarme i dampbadet 
og saunaen. Hvis I får nok af 
afslapningen, kan I også fiske 
i nærheden eller besøge fitness-
centret på hotellet og få pulsen 
op, inden I igen slænger jer i 
spaet. Sandstranden er kun 
20 meter væk og er perfekt til 
lange gåture eller afslapning 
med en god bog.

Hvad skal I spise?
I behøver ikke forlade stedet 
for at få en dejlig madoplevelse. 
På spahotellet er der nemlig 
hele to restauranter – den ene 
er en seafood-restaurant, og 
den anden en fransk-ameri-
kansk bistro. Vil I gerne ud i 
Ystad, kan I besøge Nya Röke-
riet blot 20 meter fra kajen i 
Ystad, hvor fiskekutterne læg-
ger til. Her kan I smage røget 
eller tilberedt frisk fisk lavet 
efter skånske opskrifter, og 
hvis I kommer til frokost, kan 
I smage en af deres madpakker 
med lækker fisk.

Hvad skal I opleve?
Krimiserien om Wallander er 
optaget i Ystad, og hvis I er fans 
af historierne om politimanden, 
kan I komme på guidede Wal-
lander-ture rundt i byen, hvor 
I besøger steder, som optræder 

i serien. Hvis I gerne vil opleve 
den svenske natur på egen hånd, 
kan I leje cykler på hotellet og 
bruge de mange afmærkede 
cykelstier til at komme rundt i 
området. I kan også opleve hi-
storiens vingesus ved at slentre 
rundt i den gamle bydel, som 
har rødder helt tilbage til mid-
delalderen. Omkring 300 gamle 
bindingsværkshuse og stenhuse 
tilbage fra middelalderen ligger 
i bydelen, og I er sikret masser 
af oplevelser ved en gåtur her.

Hvad koster det?
Én overnatning i dobbelt-
værelse inklusive tre-retters 
menu, morgenmadsbu!et, fri 
adgang til spa samt tøfler og 
badekåbe koster 1.640 kroner 
per person, hvis I ankommer 
en lørdag, og 1.520 kroner per 
person, hvis ankommer alle 
andre dage. Læs mere på ysb.se

På den anden side af sundet kan I koble helt af og få forkælet 
kroppen i det lækre spa, samtidig med at I nyder hinanden.

Selvforkælelse
Slap af i spa

Det er skønt 
at slippe for den 

daglige madlavning.

Luft til 
bølgernes 
skvulpen.

Ystad Saltsjöbad 
har eksisteret i 
110 år. Det er der 
en grund til!

Champagne på 
poolkanten og 
våde kys. ikke 
dårligt, vel?
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... plus flere gode råd fra  
sundhedsplejerske Helen Lyng 
Hansen.

MOR

God forberedelse 
gør afskeden let 
for dit barn

 Hvordan ved vi, om vores barn er 
klar til at undvære os?
Hvis I tidligere har fået passet den lille i nogle 
timer uden problemer, så tyder det på, at I godt 
kan tage på en kort tur alene. 

 Hvem skal passe barnet?
Babysitterne skal klart være nogle, jeres barn 
kender godt og er tryg ved. Det er vigtigt, at bar-
net stoler på dem og har været en del sammen 
med dem før, så det kommer til at føles så sikkert 
som muligt. Samtidig skal de voksne kende 
barnets rutiner og vaner, så det føles bekendt for 
barnet. Bedsteforældre er ofte et godt bud på 
dem, som kan passe barnet første gang.

 Hvordan tager vi en god afsked?
Sig farvel, og vink, mens barnet sidder i favnen på 
de voksne, som skal passe den lille. Det er vigtigt, 
at I signalerer, at mor og far kører, men der er en 
anden, der passer på barnet imens, og at I snart 
kommer hjem igen.

 Hvordan gør vi det lettere for barnet?
Genkendelighed er tryghed, så lad barnet blive 
passet i jeres eget hjem, hvis muligt. Fortæl 
babysitterne om jeres rutiner, barnets yndlings-
historie, tidspunkter for spisning og andet, der 
gør det trygt for den lille, så det minder så meget 
som muligt om en almindelig dag for jeres barn. 
Men husk også at have tillid til, at de voksne godt 
selv kan tage ansvaret for barnet og måske gør 
tingene på en anden måde.

 Hvad når vi kommer hjem?
Små børn har ikke nogen fornemmelse af tid og 
forstår ikke, hvor længe der er til i morgen, hvor 
mor og far kommer hjem igen. For nogle børn kan 
det føles, som om I har været væk i en evighed, 
og de børn vil måske afvise jer og ikke gide give 
kys og kram. Andre børn vil tage det helt fint. Hvis 
jeres barn reagerer ved at være ked af det, skal I 
måske vente lidt, før I tager på næste kærestetur.

Flet fingre, og 
gå en romantisk 
tur i charmer-
ende Ystad.

Kun halvanden 
times kørsel 

fra København 
finder du 

denne udsigt.

4  EVALUÉR TUREN
“Forhåbentlig oplever I at komme tættere på hinanden, 
når I er på tur alene. Og den følelse kan I sagtens arbejde 
på at holde fast i, selv om I skal tilbage til barn og hverdag. 
Tal efter turen om, hvad I rigtig godt kunne lide. Var det 
dejligt at tale sammen? Så indfør, at I taler sammen med 
slukket !ernsyn 20 minutter om aftenen, efter den lille er 
blevet puttet. Var det dejligt at kramme? Så aftal, at I giver 
mindst tre lange og tætte kram til hinanden hver dag. Det 
kan også være, I aftaler at give hinanden i hvert fald én 
kompliment om dagen. Øvelsen handler om at tage kære-
steelementerne fra turen og bringe dem med ind i hverda-
gen, så alt ikke handler om at være mor, far og barn.”

Line Bassøe, parterapeut
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