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Ystad Saltsjöbad utsett till Sveriges ledande hotell 2015

Ystad Saltsjöbad kan numera lägga till Sveriges ledande hotell i listan över utmärkelser. Det 
var under den årliga World Travel Award-galan som Ystad Saltsjöbad äntligen tog hem det 
prestigefyllda priset Sweden’s Leading Hotel 2015. 

- Detta är ett pris som visar att vi står oss starka som ett komplett hotell. När vi nu har utökat spadelen 
finns det en balans i huset och vi kan leverera en helhetsupplevelse för våra gäster. Dessutom lägger vi 
ner mycket tid på att utveckla våra medarbetare så att de i varje situation ska ha som mål att överträffa 
gästens förväntningar. Vi har höjt nivån och är på rätt väg. Jag är mycket stolt över alla medarbetare på 
Ystad Saltsjöbad och priset tillhör dem, säger Anders Nilsson, VD på Ystad Saltsjöbad. 

Prisutdelningen hölls på Sardinien, i Italien, lördagen den 5 september. World Travel Awards är 
en branschorganisation som verkar för att erkänna, belöna och kreditera utmärkande aktörer inom alla sektorer av den globala rese- och 
turismbranschen.   
Förutom de två vinsterna tilldelades Ystad Saltsjöbad silver i kategorierna Årets Sparitual och Årets Nyhet i Spa Awards 2015, som arrangeras 
av SpaStar International, ett svenskt företag som arbetar med konsumentupplysning och kvalitetssäkring för spabranschen. 

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

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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