Fakta
RUM:
172 rum
FACILITETER:
Spa, kallbadhus

Hotel Skansen i Båstad
Hotellet ligger alldeles vid havet, intill Båstad hamn på idylliska Bjärehalvön.
I den vackra huvudbyggnaden finns hotell- och konferensrum samt eleganta
Restaurang Sand med pianobar, lounge och utomhusterrass. Via
Vinterträdgården når du hotellrum, SPA-avdelning och utgång till
Kallbadhuset och i anslutning till centercourten kan du bo och konferera i
Tennispaviljongen.
På hotellet finns sammanlagt
172 hotellrum med plats för 330
Välbefinnande för alla
gäster. Rummen är fördelade på
olika
delar
av
hotellet,
sinnen!
huvudbyggnaden,
Ibland behöver det inte det
Vinterträdgården,
vara så långt borta för att hitta Tennispaviljongen
och
Kongressbyggnaden.
För
den
en plats för att ladda
som vill bo lite mer avskilt finns
batterierna. Charmiga Bjäre
fristående
villor
och
bjuder på fina utmaningar och
hotellstudios med vardagsrum
och kök. Alla rum håller hög
på Hotel Skansen kan du njuta
standard och kvalitet.

AVSTÅND:
Halmstad 38 km
Helsingör 71 km
Båstad GK 4 km
Torekov GK 12 km

av härliga Spa upplever.

Det prisbelönta köket har en
alldeles särskild känsla för
smakupplevelsens alla delar och en förkärlek för det lokala och
närproducerade som Bjärehalvön är så känt för. Restaurangen är öppen året
runt och smakupplevelser, atmosfär och utsikt följer årstidens skiftningar. På
hösten njuter du av brasans sken och mustiga smaker. Sommartid kan du ta
plats mitt i Båstads gatuliv på den solvarma terrassen och titta på folkvimlet..
Golfbanorna ligger på ett bekvämt avstånd från hotellet. Båstad golfklubb
har två 18-hålsbanor. Den gamla och nya banan. Båstads gamla bana är
Sveriges näst äldsta, invigd redan år 1930, och är en klassiker bland svenska
parkbanor. Banan ritades av arkitekterna Hawtree & Taylor och har fått
typiska drag av en engelsk parkbana med väl inbunkrade, ondulerade
greener. Banan kännetecknas av en intressant arkitektur och en fantastisk
utsikt över Laholmsbukten. Den nya banan invigdes 60 år senare. Den är mer
öppen än gamla banan och erbjuder ett omväxlande, roligt spel, där
utmaningen kanske främst består i att bemästra de upphöjda, ondulerade
greenerna. För låg-handicaparen består utmaningarna i längd och precision
för att hålla bollen kvar på fairway. Torekov golfklubb är mycket vackert
belägen längst ut på Bjärehalvön med utsikt mot Hallands Väderö. Golfbanan
har en härlig linkskaraktär som bjuder på stor variation i spelsituationer.
Golfbanan, som är öppen nästan hela året, är en bana med många olika
ansikten - beroende på väder och vind.
TEL 035 356 81
EMAIL info@golfjoy.se
www.golfjoy.se
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