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THORSTEN TOP TEN - No 5

Ystad Saltsjöbad - en komplett resort.

Designglädje direkt vid Östersjön
Ystad var förr i tiden
mest synonymt med båtarna som avgick till Polen. En ren hamnstad
som man passerar på väg
ut eller hem från kontinenten. Sedan gjorde
Henning Mankell något
som skulle förändra den
lilla stadens framtidsöde
- han skapade Wallander
som sedan blev till film.
Idag råder en helt annan
puls och stämning i den
sydskånska pärlan. Det
putsas och fejas i gränderna och turistanläggningarna är beredda att
möta vårens och sommarens besökare från både
när och fjärran. Strax utanför Ystad ligger en resort som för tankarna till
en komplett semesteranläggning runt Medelhavet - Ystad Saltsjöbad.
Ystad från sin
allra bästa sida
Ett par minuters bilväg
från centrala Ystad ligger
en resort som likaväl kunde legat runt Medelhavet.
Det är Ystad Saltsjöbad,

förkortat YSB, som genomgått en totalomvandling från ett mer traditionellt konferenshotell till
en anläggning som vänder sig till en bredare och
mer utkristalliserad målgrupp. De nya göteborgsbaserade ägarna tog över
resorten för ungefär tre
år sedan och har inte bara
investerat stora summor
pengar utan även mycket omtanke och känsla i
form av design och inredning. Förutom YSB driver
de redan andra projekt
på flera ställen i Sverige,
bland annat restauranger i Stockholm och Göteborg. Hela hotellet går i
New Port stil. Under vårt
weekendbesök upptäckte
vi hela tiden nya detaljer,
stora som små. Det kunde
vara allt från någon häftigt formgiven kudde till
en slöja omlindad kring
en takkrona och vips kändes det hela som den allra senaste designen - innovativt och intressant!
En av tjejerna i receptionen berättar med glädje

att ägarna själva var med
och monterade vissa av
inredningsdetaljerna och
det visar lite om deras engagemang att få YSB att
sticka ut lite mer.
Äventyr i pool eller på pir
Att åka till YSB och inte utnyttja de otaliga möjligheterna till bad är som
att åka till Paris utan att
besöka Eiffeltornet. Här
erbjuds bad såväl inomhus som utomhus. Det
mest iögonfallande och lite av ett kännetecken är
den stora utomhuspoolen
som fyller upp hela hotellinnergården. Det är
framförallt här den där
medelhavskänslan träder
fram. Detta skulle kunna vara en exklusiv resortanläggning på vilken
som grekisk eller spansk
ö som helst. Att dessutom
poolen är tempererad gör
att den blir extra populär
med tanke på det osäkra
svenska semestervädret.
När vi kommer dit är
det redan trångt mellan solstolarna och här

finns även en liten servering som ser till att släcka
törsten. Det som också är
trevligt med poolområdet är möjligheten att på
mycket kort tid förflytta
sig ner mot havet och till
den långa och breda piren som sticker rätt ut i
Östersjön som ett tydligt
landmärke. Det gör att vi
kan kombinera lite kal�lare havsbad med upptining i poolen.
Spa när det är
som allra bäst
I Sverige idag är det en
vild kamp om att berätta att det finns en spaanläggning i anslutning till
boendet. Ibland känns det
som om det räcker att investera i en bubbelpool
och en knådbänk för att
kalla sig spa. Här på Salt
Creek Spa är det raka
motsatsen. Här finns allt
du kan önska sig. För det
första - en riktigt stor inomhuspool med panoramafönster som vetter ut
mot resorten och havet.
Sedan finns ett enormt

Något som vore spännande att prova nästa gång
är rummen som har egen
balkong.

behandlingsprogram för
både kropp och själ. Precis som på hela hotellet
är spaavdelningen häftigt
designad vilket gör att
den naturligt smälter in i
helheten.
Min personliga favorit
är kombinationen uppvärmd inomhuspool, bubbelpool, ner i isvaken och
sedan bastu.

Nygrillat på terrassen
När det väl är en härlig,
ljummen
sommarkväll,
så är den stora terrassen
med utomhusserveringen
det självklara valet. Det
enda som skiljer oss från
havet är gång- och cykelvägen emellan. I övrigt
kan det inte bli mer exotiskt än att avnjuta god
och prisvärd mat utomhus. Lite får vi känslan
av ett gammalt svenskt,
anrikt badhotell som piffats upp med ny och inspirerande inredning. Nästa
kväll åkte vi in till Ystad
för att testa av stämningen där. I centrum finns flera spännande restauranger, men jag hade nog valt
att även lägga den andra
kvällen på hotellet. Deras
inomhusrestaurang Nero är precis som terrassen
mycket populär och omtyckt.

Att vakna till
vågornas brus
Boendet är varierande
och finns uppdelat i olika
rumskategorier. 109 rum
varav 1 rejäl svit och 6 minisviter ser till att gästerna är avkopplade och utvilade när de checkar ut.
Vårt rum vetter mot
det öppna havet och med
den lilla franska balkongen slår vågbruset in
i rummet när man slår
upp ögonen på morgonen. Även om vissa rum
är ganska små, så tycker
jag ändå att inredningen i
marin stil och den fantastiska utsikten kompenserar detta gott och väl.

Wallander på spåren
Att det råder någon
slags deckarhysteri i
Ystad råder det inget tvivel om och jag kan skriva
under på att Wallander
verkligen finns. När vi första dagen tog en lunch på
en restaurang på torget så
satt han där. Det var Kenneth Branagh, alias den
engelska Kurt Wallander, som avnjöt en lunch
med ett gott glas rött och
fullt med manushandlingar runt om sig på bordet.
Efter att han och sitt sällskap reste sig för att fortsätta med inspelningarna
av nya Wallanderfilmer,
så rullade en stor, svart
XC90 fram och plockade
upp dem. Samma bil syntes sedan lasta ur exklusiva Louis Vuitton-väskor
på YSB samma eftermiddag. Undrar vilka kändi-

Den långa piren blir en naturlig samlingspunkt längs stranden.

Receptionen är den naturliga mötesplatsen.

Logotypen Ystad Saltsjöbad, YSB.

Färgglada bodar och skär gris.

De öppna ytorna och de ljusa färgerna harmonierar med varandra.

Rumsbild YSB.

Bildtexter:
DSC 0002 Rummen i New Port stil med fantastisk utsikt över det öppna havet
0016
Ytterligare rumsbild
0023
Den stora utomhuspoolen i innergården för tankarna till en resort vid Medelhavet
0027
(stående bild)
0028
(Samma som ovan, fast liggande bild.)
0035
0039
0041
0052
0057
Utomhusterrassen med rustika bord och utsikt rätt ut över havet
0070
0080
0114
0118
Samma som ovan
0124
Turisttåget tuffar förbi med jämna mellanrum
0128
0131
0140
0173
0220

Det är full fart på utomhusterrassen kvällstid

Längs strandpromenaden finns färgglada fiskbodar.

sar vi bodde med på hotellet den natten?
Rekommenderade länktips
Ystad Saltsjöbad
www.ysb.se
Ystads turistinformation
www.ystad.se/turism
Thorsten Karlén
Resereporter

Det finns mycket gott att välja på från utomhus-menyn.

Under parasollerna kan man sitta länge under myggfria och
varma sommarkvällar.

Här finns designen in i minsta detalj.

Inbjudande, tempererad utomhuspool.

