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SVERIGE

Ystad Saltsjöbad set
fra sandskrænten ned
mod havet

The Creek Experience

på væggene og lidt drivtømmer
kunstnerisk anbragt hist og pist.
Værelserne er også holdt i hvidt
og blåt med god plads, mørke
skibsplankegulve og lækre
badeværelser – prøv at få et med
havudsigt! Klasse og enkelhed
hele vejen igennem.

RESTAURANTER

YSTAD SALTSJÖBAD
Vi har prøvet mangt og meget
i Sydsverige. Oplevelserne har
været mangfoldige og oftest
store. Dog tøver vi ikke med
at kåre Ystad Saltsjöbad til
vor hidtil bedste sydsvenske
hoteloplevelse. Alt spillede bare
i august 2013. Vejret, stranden,

omgivelserne, værelset, det
venlige personale, mad og drikke
og spa-oplevelsen The Creek
Experience – det hele gik op i en
højere enhed.
Ystad Saltsjöbad ligger på
Saltsjöbadsvägen 15, øst for
færgeterminalen og små to
kilometer øst for byens centrum

Luftfoto af hotellet
med strand og den
lange badebro

og stationen. Badehotellet blev
opført i 1897 for at lokke den
velbeslåede svenske overklasse
til byen. Dengang var det blot en
træpavillon, i dag fremstår det
som et moderne, dog klassisk
spahotel med 109 værelser,
konferencefaciliteter, restauranter og en anerkendt spa-afdeling
– og gæsterne kommer fra nær
og fjern og fra alle trin på den
sociale rangstige.

MARITIM LUKSUS
Specielt charmerende ser det
ikke ud, når man ankommer fra
den store offentlige parkeringsplads, men så snart du kommer
indenfor, omringes du af en
gennemført og tilbagelænet
maritim luksus og en indretning
i Newport-inspireret stil, som
personalet selv beskriver det
– hvidmalet træ, kurvemøbler,
blåstribede tekstiler, lette gardiner, maritime sort-hvide fotos
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Du kan finde masser af
information om Ystad på
hjemmesiderne www.ystad.se
og www.visitystadosterlen.se.
Turistkontorets besøgsadresse
er St. Knuts torg, Ystad. Alt om
Skåne finder du på www.visitskane.com og alt om Sverige
på www.visitsweden.com.
Kør enten over Øresundsbroen, www.oresundsbron.
com, eller tag med en af
Scandlines færger fra Helsingør til Helsingborg. Mere på
www.scandlines.dk.

Newport-stilen går igen
i hotellets store restaurant
Port, hvor også den bugnende
morgenmadsbuffet serveres.
I Port er der dømt maritim
svensk-amerikansk indretning
inklusive petroleumslamper og
modelskibe. Menukortet har
stor fokus på alt godt fra havet,
men selvfølgelig kan du også
få en grillet mør entrecôte med
bearnaise sauce og sprøde lækre
pomfritter. Vitas Brasserie er en
mindre fransk-amerikansk bistro
med snacks og mindre retter. Når
vejret tillader det, og det gjorde
det så sandelig i august 2013,
foregår det udenfor på Terrassen,
med egen bar og tæt på havet
og bølgeskvulpet. Snyd endelig
ikke dig selv for hverken den grillede hummer eller de pragtfulde
østers.

Herover de lækre østers
på Terrassen og nederst
stranden mod øst

Hotellets spa-afdeling byder på et stort udvalg af mere eller
mindre standard spa-behandlinger af enhver art og til relativt høje
priser. Det nye og helt store trækplaster er The Creek Experience,
som har sin del af æren for, at Ystad Saltsjöbad i 2013 blev kåret
som Sveriges førende spa-resort af World Travel Awards.
The Creek Experience er en to timers helkropsbehandling med
forskellige oplevelser for alle sanser. Miljøet minder om en tropisk
regnskov med de fire grundelementer ild, jord, luft og vand som
basis og oplevelserne er inspireret af spa-ritualer fra hele verden.
Det er en slags ”treat yourself” behandling. Du får går ritualerne
igennem i små grupper, og du gør det meste selv. Der er altid to
værtinder til stede, som tegner og fortæller og hjælper. Derfor kan
prisen holdes på næsten – efter normale spa-forhold – latterlige
595 svenske kroner. Efter de to timer er du næsten som et nyt
menneske – MEGET stor værdi for pengene. Se mere på www.ysb.
se – klik på fanen ”Spa” og klik videre på ”The Creek Experice”, hvor
du også kan få en virtuel tur.

10 meter sandskrænt. Mod vest
strækker den hvide sandstrand
sig helt ind til færgeterminalen
og mod øst så langt øjet rækker.
De badelystne kan benytte hotellets egen brede og usædvanligt
lange badebro, hvor der også afholdes (frivillige) yoga arrangementer – normalt både morgen
og aften i sæsonen.
Detaljer om det yderst lækre
Ystad Saltsjöbad på www.ysb.se

STRANDEN
Havet og stranden er naturligvis Ystad Saltsjöbads raison
d’être og det, det hele drejer sig
om. Hotellets unikke placering
lige ud til havet er det store trækplaster. Og det ligger vitterligt
helt ud til havet og kun adskilt
fra bølgerne af en gangsti og
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