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Kun en time fra
København ligger
Ystad Saltsjöbad,
der har masser at
byde på for både
børn og voksne
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SOM AT VÆRE SYDPÅ

Nordens Nordens 

Opvarmet udendørs pool, kæmpe lounge-område, børnepasning og
vandaktiviteter - listen er lang over ting at lave på Ystad Saltsjöbad i Sydsverige
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På stranden i Ystad i Sydsve-
rige ligger Ystad Saltsjöbad,
der udover at være et spa-ho-
tel hele året, forvandles til et
sandt nordisk paradis i som-
mermånederne. 

Lyder det for godt til at væ-
re sandt? To børnefamilier
bestående af i alt fire voksne
og fem børn i alderen to-12 år
lod det komme an på en prø-
ve.

Super service
Allerede ved ankomsten
kunne vi mærke det. Følel-
sen af feriestemning flød på
vandet af den opvarmede po-

ol, der er omkranset af hvide
himmelsenge med blåstribe-
de madrasser og florlette,
flagrende gardiner på sider-
ne. 

Ungerne havde plaget om
en badeferie, og her var den
så! Tre dages badeferie med
alt, hvad der dertil hører.

Det absolut største hit hos
børnene må være den store,
lækre opvarmede udendørs
pool. 

Her kunne de bade i time-
vis – i al slags sommervejr!

Mens børnene badede i
poolen (og der er naturligvis
separat børne- og voksenpo-
ol), slængede vi voksne os i
de smukke hvide himmel-
senge, hvor vi bare slappede
af, læste bøger mellem svøm-

meturene, drak lidt vin – el-
ler nød en is fra poolbaren. 

Når vi blev sultne, bestilte
vi en lækker pizza på terras-
sen ved poolen.

I bedste Mallorca-stil er
der naturligvis også børne-
legerum med børnepasning,
hvis de voksne skal en tur i

spa (i spaen skal man være
min. 16 år). Ved siden af lege-
rummet kan de lidt større
børn fornøje sig med billard,
bordtennis og biograf.

Ystad Saltsjöbads ’som-
mer-resort’ er bestemt ikke
kun for børn og børnefamili-
er. Spa-afdelingen er den
samme året rundt, og den by-
der på alt, hvad et spa-hjerte
kan begære af behandlinger
og baderum (behandlinger
betales separat). Alt er super
lækkert, og alle rum og væ-
relser er indrettet i en gen-
nemført New England-stil,
der skaber en fantastisk ba-
dehotels-stemning.

Mad og drikke indtages
enten i den smukke restau-
rant eller på den halvt åbne-

halvt overdækkede lounge-
terrasse, der med udsigt
over havet og til lyden af roli-
ge bølgeskvulp fuldender
den sydlige oplevelse. Vi spi-
ste alle måltider ved smukke
træ-langborde på lounge-ter-
rassen.

Vand- og sportsaktiviteter
Om eftermiddagen under-
holdt forskellige dj’s med
bløde toner, og om aftenen
blev vi underholdt af et lille
jazz-band, der gave smil på
læberne og lyst til sommer-
kram. 

Og alt imens kunne unger-
ne, store som helt små, trygt
kunne løbe rundt og lege på
stranden 30 meter væk. Fan-
tastisk!

Overalt på Ystad Saltsjö-
bad finder du venligt og imø-
dekommende personale, der
hjælper, ordner og pusler om
dig. 

Om eftermiddagen går de
rundt ved poolen og deler
små frugtbægere ud til bør-
nene, og i børnerummet sør-
ger de for gratis popcorn til
børnefilmen.

Et ekstra gratis plus er, at

Spa-
afdelingen

byder på alt, hvad
et spa-hjerte kan
begære af
behandlinger og
baderum 

Ved pool- og
spa-området

er der gratis
danskvand, isvand,
frugt og nødder
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PRISEKSEMPEL
En overnatning koster fra
1200 danske kroner pr.
person i et dobbeltvæ-
relse inkl. frokost, spa og
treretters middag. Børn
er gratis. 

Find gode tilbud på
ysb.se

Køb et BroPas til Øre-
sundsbroen. Du betaler
et årligt abonnement, og
så kører du over til halv
pris hver gang. 

Læs mere på dk.ore-
sundsbron.com

Mallorca Mallorca 

der ved pool- og spa-området
er gratis danskvand, isvand,
frugt og nødder. 

I sommerperioden arran-
geres der vandaktiviteter i
havet (lige uden for vinduet)
mod ekstrabetaling. Derud-
over kan du leje segways,
hvis du vil inspicere områ-
det længere end hvad du or-
ker at gå.

Vil du spille tennis, er der
også mulighed for at spille
en time om dagen helt gratis
– og husk også en bold, så I
kan spille bold på stranden.
Det gjorde vi, og vi aftenba-
dede også i havet. 

Da vi efter tre dages op-
hold forlod Ystad Saltsjöbad,
havde vi følelsen af at have
været på badeferie sydpå.
Ungerne havde badet i døgn-
drift, og vi voksne havde haft
tid til afslapning ved poolen.
Vi fik efterprøvet, om Ystad
Saltsjöbad virkelig var et

sandt nordisk sommerpara-
dis – og ja, det var det i den
grad.

Og det næstbedste ved det
hele var, at vi slap for flyve-
turen hjem!

Måltiderne nydes gerne på den store, delvis overdækkede terrasse, hvor udsigten over havet og lyden af bølgebrus
skaber den helt rigtige badehotel-stemning.

Selvfølgelig er der på hotellet bade-
kåber til alle. Så kan man trisse helt
afslappet rundt mellem spa, pool og
værelse. 

Den store opvarmede pool med de mange himmelsenge er centrum i Ystad Saltsjöbads sommer-resort. Her bader
man, slapper af, læser bøger, drikker vin og tager en lur.

Hvis du ikke orker at gå, men gerne vil inspicere området, så lej en
segway på hotellet. Det er en nem og super sjov måde at komme 
rundt på.

Ystad Saltsjöbad ligger nærmest på stranden, 
så er du både til hav og til pool, er det det oplagte
sted at lade turen gå til. Det er luksus 
for både krop og sjæl.
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