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För mer information om att fira julafton på Ystad Saltsjöbad; :
http://www.ysb.se/erbjudanden/moments_of_christmas/

För mer information om julkonserten den 25 december:
http://www.ysb.se/erbjudanden/julkonsert-med-carola/
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www.ysb.se/om-oss/pressbilder-pressreleaser

Moments of Christmas med Carola & family! 

Nu tar Ystad Saltsjöbad nästa steg och bygger ett helt nytt jul-koncept för alla som vill 
komma från julstök och stress men istället bli ompysslad och fira en avkopplande och lyxig 
jul. Hela Hotellet kommer vara öppet tom 25 december och höjdpunkten på helgen blir 
julaftonkvällen med skönsjungande Carola för att få den optimala intima  julstämningen! 
Endast för hotellets gäster. 

- Normalt stänger vi 4-5 dagar innan jul och öppnar dagen innan nyårsafton men nu vill vi erbjuda 
en unik julupplevelse för alla de som inte vill fira julen på traditionellt sätt hemma. Vi tror det 
finns väldigt många som kan tänka sig att åka iväg och bli ompysslande och sätta extra glans på 
sin jul med spa, god mat i en härlig miljö utan alla förberedelser som julen kräver. I år toppar vi 
julaftonkvällen med vår nya gäst Carola som gör en unik högst personlig  och familjär konsert för 
alla de gäster som bor på hotellet, säger Anders Nilsson, VD på Ystad Saltsjöbad. 

Inte nog med det för på Juldagen den 25 december kl 13:00 inbjuder vi dessutom allmänheten till exklusiv julkonsert med Carola. Biljetterna 
kommer vara tillgängliga from 17/9 på ysb.se

- I jultider kommer väldigt många hem och vill vistas i vår fina musik- och kulturstad Ystad. Då är det självklart att man ska kunna gå och lyssna 
på ingen mindre än hela Sveriges Carola!  Mer julstämning än så kan det knappt bli, säger Anders avslutningsvis.

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.
Ystad Saltsjöbad ingår i ESS Hotell.
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