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Njut av sommaren på Ystad Saltsjöbad

Äntligen semestertider och vad passar då bättre än ett besök på en av Österlens mest populära sommardestinationer 
– Ystad Saltsjöbad. Närheten till havet, fantastisk natur och södra Skånes somriga atmosfär kombinerat med mat i 
världsklass och lugnet som infinner sig, gör hotellet till det självklara utflyktsmålet i sommar.

Aktiviteter för så väl stora som små 
Ystad Saltsjöbad erbjuder något för alla och möjligheterna är många för att få en stunds avkoppling. Lyssna till någon av våra mest 
folkkära artister, avnjut en god middag, checka in på spa eller läs en bra bok vid den temporerade utomhuspoolen. För barn mellan 
tre till sju år anordnas aktiviteter under sommaren i Nemoklubben där barnen får bygga sandslott, gå på skattjakt och leka i vattnet.

Konsertsommaren på Ystad Saltsjöbad
Förra sommaren var succén ett faktum och i år vill Ystad Saltsjöbad återigen bjuda på musikaliska toner. Danne Stråhed, en av våra 
mest folkkära dansbandsmusiker, är först ut bland gästartisterna den 3 juli. 

Det kommer även råda disco fever när The sounds of Boney M med originalartisten Sheyla Bonnick med kör och dansare gästar 
Ystad Saltsjöbad den den 10 juli. Discodängor från 70-90-talet utlovas. Andra artister som besöker hotellet på somriga Österlen är 
Eric Gadd, Magnus Carlsson, Jessica Andersson, Andreas Moe som är sångare till bl.a Avicii och John de Sohn,
Jack Vreeswijk samt Tommy Ekman och Micke Syd. De kvällar som inte besöks av några artister står husbandet Solskensorkestern 
för underhållningen.

I samband med Ystad Jazzfestival anordnar Ystad Saltsjöbad konserter med artister som Nils Landgren, Rigmor Gustafsson och 
Lars Danielsson Group.

Datum att lägga på minnet i sommar:

3/7  Danne Stråhed & Dynamo
10/7 Disco fever, Sounds of Boney M
10/7  30 år av hits med Tommy Ekman & Micke Syd 
16/7  Eric Gadd 
23/7  Andreas Moe
29/7  Jack Vreeswijk 
2/8  Magnus Carlsson & Jessica Andersson 

Hela musikprogrammet för sommaren 2015 hittar du här:
http://www.ysb.se/musikunderhallning-2015/ 

Ystad Saltsjöbad har anor från slutet av 1800-talet som en magnetisk 
mötesplats i Sverige. Sedan i maj 2007 är det nya ägare som har sitt 
ursprung ifrån hotellbranschen och restaurangbranschen. 

Flera restauranger i Göteborg och hotell i Falkenberg och Göteborg ingår 
i den lilla koncernen. Med lång erfarenhet ifrån konceptbyggande har nu 
hotellet tagit positionen som ett New Port inspirerat hotell. Framtiden ser 
väldigt ljus ut och ägarna har massor av fina planer för detta underbara 
hotell.
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