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När gästerna får välja - Ystad Saltsjöbad blev årets hotell igen

Ystad Saltsjöbad har för andra året i rad tagit hem tre av sex titlar för utmärkelsen Gästernas 
Hotellpris, instiftad av HotelSpecials med målet att lyfta fram gästernas åsikter och upplevelser.

Ystad Saltsjöbad kammade hem flest röster i: Årets Hotell, Årets Spahotell och Årets Hotellkök.

Under tre veckor har Sveriges hotellgäster kunnat rösta fram sina favorithotell i sex olika kategorier: Årets 
Hotell, Årets Slott/herrgård, Årets Hotellkök, Årets Spahotell, Årets Designhotell och Årets Göteborgshotell. Att 
ta hem tre av sex titlar kommenterar Anders Nilsson, VD för Ystad Saltsjöbad med:

- Vi är väldigt glada för detta. Vi lyckas beröra våra gäster in i själen och lyckas skapa wow-upplevelser under 
deras vistelse. Jag tror och hoppas de tycker vi är trovärdiga och gör något som är osvenskt, att vi tar servicen 
och konceptet lite längre än våra kollegor i branschen. Jag är extremt stolt över personalen, detta är i mångt och mycket deras pris. Fast vi de 
senaste åren fyrdubblat antalet anställda så har alla anammat vårt sätt att arbeta. Fantastiskt!
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Ystad Saltsjöbad, som ingår i ESS Group, 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. 

Om ESS Group
Koncernen arbetar med att skapa unika koncept och destinationer i hotell- och restaurangbranschen som genom tydlig närvaro, personlighet och med stort engagemang skapar både 
lönsamhet och individuella gästupplevelser i världsklass.

ESS Group driver idag Luxury Boutiquehotellet Pigalle och Lifestylehotellet Bellora, båda i Göteborg. Resorthotellen Ystad Saltsjöbad och Falkenberg Strandbad samt är aktiva 
partners i restaurangerna Barabicu, Tranquilo, Peacock Dinner Club, Port Du Soleil, Villa Odinslund, Villa Johanneberg, Brasserie Lipp och 8ight.

http://www.essgroup.se


