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TIL PERLERÆKKEN AF PRESTIGEFYLDTE
UDMÆRKELSER OG PRISER, KAN YSTAD
SALTSJÖBAD NU FØJE DEN ÆREFULDE
TITEL SOM DET HOTEL I SVERIGE MED DE
BEDSTE MØDEFACILITETER. DET ER FØRSTE
GANG, PRISEN ‘BUSINESS TRAVEL AWARDS
– CUSTOMERS CHOICE 2015’ UDDELER EN
PRIS I NETOP DEN KATEGORI TIL STOR
GLÆDE FOR YSTAD SALTSJÖBAD, SOM UD
OVER AT TILBYDE KONFERENCEFACILITETER
I TOPKLASSE OGSÅ ER ET LUKSURIØST
SPAHOTEL.

FLAMMENDE

VARME

Der er ikke noget så stemningsfyldt som at samles om et bål med dets smukke flammer og intense varme, og med det nye dekorative ildsted
FireGlobe fra Eva Solo er det nemt og sikkert at tænde bål direkte på terrassen eller i haven. “Ildkuglen” sørger for den perfekte stemning og
lunende varme, når aftenen bliver lidt kølig, og det matsorte støbejern fremhæver smukt de gyldne flammer. FireGlobe er nærmest skulpturel
i sin enkle halvglobeform, som samtidig er gennemtænkt, så den skærmer for vinden. Den behøver ikke at stå samme sted altid, men kan
nemt flyttes rundt i haven eller på terrassen, fordi et hul i toppen fungerer som håndtag. En løs rist i globens bund sørger for, at ventilationen
er på plads, og de tre ben hæver den over jorden, så græs eller fliser ikke svitses. Gennemtænkt og godt dansk design! Kr. 1.999. •
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Med sine 17 konferencelokaler i forskellige
størrelser har Ystad Saltsjöbad et rigt
udvalg af lokaler til både det lille møde for
10 personer samt den store konference med
300 deltagere. I samtlige mødelokaler er faciliteterne i top, og der er tænkt på hver en
detalje. Lige fra forplejning til teknisk udstyr. Alt, hvad et luksuriøst konferencehotel
skal byde på, findes med andre ord på dette
prisbelønnede sted – kun fem kvarter i bil
fra København. Konferencelokalerne har
hver deres unikke indretning, men fælles
for dem alle er, at de ligger i de smukkest
tænkelige omgivelser. Det giver en helt
særlig atmosfære, der automatisk renser

hovedet for stressende tanker og giver plads
til ny inspiration og idéer.
Udvidet spa-afdeling på
850 luksuriøse kvadratmeter
Sidste år blev der ekstra meget plads til forkælelse i verdensklasse og ægte afslapning,
da det svenske badehotel slog dørene op til
en helt ny spa-afdeling. En 850 kvadratmeter
stor tilbygning til det eksisterende Salt Creek
Spa byder på afslapningsrum med panoramaudsigt over havet, et stemningsfuldt pej
serum til fordybelse og ro samt en luksuriøs
champagnebar. Ystad Saltsjöbad rangerer
allerede blandt de tre bedste spasteder i

Sverige, og med de nye fristende tilbud
til krop og sind bliver positionen for alvor
slået fast.
Fakta om Ystad Saltsjöbad
Ystad Saltsjöbad har siden 1897 været Sydsveriges naturlige mødested for rekreation,
fornøjelse og arbejde. Det blev oprindeligt
bygget som sommerresidens af en apoteker,
men er i dag et af Sveriges mest populære
spa- og konferencehoteller. Med sin lange
traditionsrige historie er Ystad Saltsjöbad en
moderne “klassiker”, der er fulgt med tiden
og kan tilbyde et moderne komplet spa- og
konferencehotel i bedste New Port stil. •
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