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Ystad Saltsjöbad tar hem storslam

Den 19-21 april anordnades Spadagarna på Ystad 
Saltsjöbad där vinnarna i årets Spa Awards offentliggjordes. 
Ystad Saltsjöbad tog hem vinsten i den mest prestigefyllda 
kategorin - Årets bästa Spa och tilldelades även två silver. 
Hotellet tilldelades även Svenska Spahotells Branschpris, 
bland annat för sitt fokus på innovationer som utmanar 
övriga branschen och leder till en positiv utveckling

- Det är otroligt roligt att vårt hårda arbete uppmärksammas. Vi vill 
tacka alla kunder som besökt oss under året och följt med oss in i 
Salt Creek Spa, säger Anders Nilsson, VD på Ystad Saltsjöbad. 

Ystad Saltsjöbad prisas alltså med två av branschens mest 
prestigefyllda utmärkelser. En vinst i Spa Awards 2015, och 
Svenska Spahotells Branschpris. 

”Ystad Saltsjöbad tilldelas Årets Branschpris för att de med ett mycket stort affärsfokus modigt utmanat branschen genom att tänka nytt, skapa 
nytt, leverera nytt och utan tvekan vågat gå ”all-in” i sitt koncept”, lyder en del av motiveringen för Årets Branschpris.  

Laura Nickling , Spachef på Ystad Saltsjöbad, fanns på plats för att ta emot vinsten i Årets Spa.

- Att ta hem vinsten i kategorien Årets Spa är som att vinna SM. Allt vi arbetar hårt med togs upp i motiveringen: vår personal, vår tillbyggnad, 
maten och stämningen gör verkligen vårt Spa till något i världsklass. Vi är så stolta, säger Laura om vinsten

Förutom de två vinsterna tilldelades Ystad Saltsjöbad silver i kategorierna Årets Sparitual och 
Årets Nyhet i Spa Awards 2015, som arrangeras av SpaStar International, ett svenskt företag 
som arbetar med konsumentupplysning och kvalitetssäkring för spabranschen. 

För mer information om Spa Awards
http://www.spaawards.se/  

Information om Salt Creek Spa  
http://www.ysb.se/spa/

Om Svenska Spahotell:
Svenska Spahotell är en förening för svenska högkvalitativa anläggningar med spaverksamhet. För medlemskap i föreningen krävs att man uppfyller samtliga uppställda kriterier 

inom de fyra hörnstenarna rörelse, vila, näring och beröring. För dig som gäst är därmed en anläggnings medlemskap en garanti att det finns ett högklassigt utbud av behandlingar 

och aktiviteter samt att dessa utförs av välutbildad personal. Föreningen vill också verka för ett hållbarhetsperspektiv inom spabranschen. Idag finns det 40 spa som kvalificerar sig 

till denna nivå. http://www.svenskaspahotell.se/ 

Ystad Saltsjöbad har anor från slutet av 1800-talet som en magnetisk 
mötesplats i Sverige. Sedan 2007 har nya ägare utvecklat hotellet till 
en av Sveriges populäraste, allt i New England-stil.
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Hängiven personal, grandios tillbyggnad, 
 god mat och lyxig ritual, gör Ystadbornas  

juvel till ett spa i världsklass.

Salt Creek Spa
Ystad Saltsjöbad

www.spaawards.se
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Årets spa
VINNARE

850 nya sköna kvadratmetrar som redan  
givit prisregn och idel lovord.

Salt Creek Spa  
Ystad Saltsjöbad

www.spaawards.se
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Årets nyhet
SILVER

En sparesa jorden runt som  
nu har lyft mot ännu högre höjder.

Salt Creek Experience
Ystad Saltsjöbad

www.spaawards.se
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Årets sparitual
SILVER


