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Ystad Saltsjöbad ett av Europas bästa spahotell

Ystad Saltsjöbad är ett av fem nominerade hotell i den internationella spatävlingen World Spa & Wellness Awards i kategorin 
”Resort Spa of the Year: Western Europe & Scandinavia”. Därmed går destinationshotellet från bäst i Sverige till Europaledande.

Ystads Saltsjöbads spaanläggning Salt Creek Spa är ingen ovan pristagare. Sedan den 850 kvm stora spa-tillbyggnaden stod klar 2014, har 
utmärkelserna duggat tätt.
- Vi har bland annat utsetts till bästa svenska spa och Sveriges ledande hotell, men vi har hela tiden haft kikaren vänd mot världen. Sedan 
2010 är vårt uttalade mål att bli ett av Sveriges bästa, och sedan ett av Europas tio bästa spahotell. Nu är vi snart där i och med World Spa & 
Wellness Awards nominering. Nästa steg är att uppnå världsklass, säger Anders Nilsson, VD på Ystad Saltsjöbad. 

Redan 2010 satte hotellets ledning upp ett tydligt mål – att Ystad Saltsjöbad ska bli topp 10 ibland världens destinationshotell senast år 2016. 
Delmålen, att 2012 tillhöra topp 3 i Sverige och därefter att bli topp 10 i Europa, har man nu uppnått. För att ta nästa kliv satsar Ystad Saltsjöbad 
på en egen akademi, ESS Academy, med fokus på service i världsklass. Ystad Saltsjöbad som destination förstärks dessutom ytterligare genom 
förvärvet av en ny utomhusrestaurang och Sandskogens Värdshus. Detta, i kombination med att Sverige är ett allt populärare resmål bland 
internationella turister, skapar förutsättningar för att nå fram redan 2016.

På topp 5-listan finns förutom Ystad Saltsjöbad fyra erkända spaanläggningar runtom i Europa. Prisutdelningen går av stapeln den 28 februari 
2016 i London.

Ett urval av tidigare mottagna priser under 2015:  
• Sveriges bästa mötesanläggning – Business Travel Awards, Costumers Choice 2015
• Årets bästa Spa, Spa Awards 2015
• Svenska Spahotells Branschpris
• Sveriges ledande hotell, World Travel Award

Ystad Saltsjöbad har anor från slutet av 1800-talet som en magnetisk 
mötesplats i Sverige. Med sina 139 hotellrum, 17 mötesrum samt 
prisbelönta spa och restaurang, allt i New England-stil, har denna 
pärla utvecklats till en av Sveriges populäraste destinationer. 
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