Skanör med Falsterbo
– Härligast i världen
Carl von Linné
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Bo på Skånes Riviera
Man måste hålla med Linné: Näset med sina pittoreska tvillingstäder är en fantastiskupplevelse, när på
året du än kommer. Här är havet nära, stränderna oändliga,bebyggelsen låg och himlen hög. Här, på den
härligaste platsen på jorden, väntar dig fyra personliga, familjeägda hotell. Små till antalet rum, men stora när
det gäller engagemang och gästfrihet.
Välkommen att bo, äta gott och konferera i Skanör med Falsterbo!

Tvätteriet med hög kvalitet och personlig service
Vi tvättar och hyr ut till Hotell & Restaurang. Läs mer på www.mollerstvatt.se

Hotell Gässlingen
Granne med Skanörs vita kyrka och de vida vångarna ligger en verklig
hotellpärla. Bakom den ganska blygsamma fasaden öppnar sig en
innergård med pool och interiörer med klassisk herrgårdskänsla. Vi
har 29 vackert inredda rum och endast gäster över 16 år.
Hotell Gässlingen är vilsamt och bekvämt – som upplagt för lågmälda
samtal, avkoppling och fine dining. I matsalen serveras säsongens
råvaror, varsamt tillredda och utvalda viner. Och i vårt Na`Jaa Spa
kopplar du av med äkta thailändska behandlingar.

Norregård – Kök, Hotell & Konferens
Från början var det en hästgård, nu är Norregård ett avspänt familjehotell med 40 fräscha rum. Vi ligger mitt i Falsterbo med badrocksavstånd till stranden och läget är ändå ostört och lugnt.
Norregårds köksmästare har ett passionerat förhållande till mat för
både enskilda gäster och stora fester. Här råder nytänkande och
kvalitet, från frukost till middag.

Skanörs Gästgifvaregård
Mer genuint skånskt än så här blir det inte; Skanörs Gästis har
anor sedan 1600-talet och förvaltar dem stolt. Här går tiden lite
långsammare och här smakar maten lite godare. Och i något av de
tio enkla men fräscha och trivsamma rummen sover du lite bättre.
Skanörs gästis är öppet året om, men hösten är något särskilt här;
många vallfärdar hit för att äta gås eller för att uppleva ett äkta
skånskt julbord.

Spelabäcken – Hotell, Konferens & Café
I centrala Skanör, på Mellangatan förstås, ligger en äkta liten hotellpärla.
Här finns 14 ljusa rum i tre olika byggnader, med både gammaldags
charm och modern funktionalitet. Har du tur får du kanske ett av
rummen med ståtlig kakelugn!
I Spelabäckens Café äter du både varma och kalla rätter med innovativ
twist. Och lördagar och söndagar dukar vi upp till brunch.

Vad vill du göra?
Skanör och Falsterbo är långt mer än bra hotell och god mat. Här kan du vara precis så aktiv
som du önskar, året om. Här är stränderna milslånga och vattnet rent och klart. Här kan du cykla
eller promenera. Hit kommer fågelskådare från hela världen om hösten. Och under Falsterbo
International Horse Show kan du mingla med internationella toppryttare och deras hästar.

Hav och bad
Skanör och Falsterbo lever underbara sommarliv
med sol, strandliv och bad. Här kan man leta upp
sin egen sanddyn och tillbringa hela dagen i den
silkeslena, vita sanden eller i det sköna vattnet. Och
faktum är att Näset ofta har det bästa Skåne-vädret
på sommaren.

Pippi på fåglar
Under hösten sträcker över 500 miljoner fåglar
sina vingar över södra Sverige på sin väg mot
sydväst. Många passerar över Fågelstation, något
som lockar fågelskådare från hela världen. Vill du
uppleva ett storslaget skådespel är hotellen på
Näset din perfekta basstation.

Natur och djur
Trots att Skanör med Falsterbo är tämligen bebyggt
är naturen ständig närvarande. Här kan du vandra
över vångarna och längs stränderna eller uppleva
sälsafari till sandbanken Måkläppen.
Och vi som är bofasta garanterar: Näset är lika
charmigt, vackert och inbjudande under höst och
vinter, som vår och sommar.
Tycker du om hästar är Falsterbo Horse Show
under juli månad ett måste, vare sig du är äkta
eller läktarryttare.

…och nattdjur
Under sommaren och framför allt under Falsterbo
Horse Show är det fest nästan dygnet runt.
Falsterbo Strandbad är nattklubben där du dansar
till den bästa musiken och med både kända och
okända.

Testa din swing
Spelar du golf så är du praktiskt taget i himmelriket här, med tre banor att välja på: Falsterbo GK, Flommens
Golfklubb eller Ljunghusens Golfklubb. Dessutom är det stor skillnad på banorna, vilket gör din golfvistelse här
varierad och spännande. Bor du på Gässlingen eller Norregård har du nära till Flommen och Falsterbo. Och på
Gässlingen kan du boka golfpaket som inkluderar övernattning, en greenfee och trerätters middag.

Klubben grundades redan 1935 av lokala caddies, vilket ger Flommen en lång och rik historia. Här råder
en öppen och välkomnande stämning som uppskattas av golfare i alla åldrar.
Flommen är en golfbana på klassisk linksmark. Den strandnära banan präglas av väder, vind och
det naturliga vattensystem som heter Flommen. Banan är väl inpassad i sjösystemet med spännande
konsekvenser för golfspelaren och det unika och naturskyddade våtmarksområdet har skapat rikligt med
naturliga vattenhinder. Flommen är en sann utmaning för varje golfare - du kan förlora din boll i ett
vattenhinder på banans samtliga 18 hål. Varje hål har ett namn med anknytning till banan.

Våra tränare finns till för alla kategorier golfare och de driver även en fullsorterad shop. Restaurang Flommen
erbjuder fräsch och vällagad mat i en fantastiskt vacker miljö. Här hittar du något för alla tillfällen - lunch, fika,
högtider, konferens eller företagsgolf. 040-47 50 16 • reception@flommensgk.se • www.flommensgk.se

Ljunghusen är en av Sveriges äldsta golfklubbar. Klubben grundades 1932 och blev 1965 först i Skandinavien med
27 hål. Banan är en av få äkta links i Sverige, byggd på ett underlag av sand från tiden när landskapet var
havsbotten. Här är oftast spelbart året om tack vare den porösa genomsläppliga sandjorden.
Klubbhuset är modernt med en fin restaurang, stort klubbrum och mötesrum – alla med vacker utsikt över
Östersjön och golfbanan. Restaurangen är en av Skånes bästa krogar alla kategorier. I klubbhuset finns även
en mycket välsorterad shop.
Banan förbättras ständigt. En bana i toppklass kräver som bekant förnyelse och underhåll in i minsta
detalj, året runt. Under de senaste åren har hålen 10 till 18 renoverats med nya hålsträckningar och
förbättringar. På banan har det arrangerats många större tävlingar genom åren.
040-45 80 00 • info@ljgk.se • www.ljgk.se

När naturen & våra
upplevelser inte räcker till…
Omgivningarna kring Skanör och Falsterbo erbjuder
en unik miljö för spännande aktiviteter.
Oavsett om ni vill vara ute eller inne, svettas eller
tänka så finns något för er. Med erfarenhet och stort
utbud av aktiviteter kan SpiritEvent alltid tillgodose era
önskemål.
För mer information, gå in på www.spirit-event.com

Falsterbo Strandbad
– en plats för livets alla fester & möten
Välkommen till Falsterbo Strandbad, det nya upplevelsehuset med naturum, konsthall, turistcenter
och restaurang under samma tak. Kom och få
intryck som ger avtryck.
Med en storslagen utsikt mot sanddynorna och
havet, i en byggnad som inte är någon annan lik,
finns möjlighet till att arrangera livets alla minnesvärda stunder. Bröllop, fester, event, mini-mässor
eller kick-off – här finns rum för allt!

Thailändskt spa på skånska
Unna dig en äkta thailändsk spa-upplevelse på Hotell Gässlingens Na`Jaa Spa. Låt våra utbildade och
skickliga massörer ta hand om både kropp och själ. Eller i alla fall behagligt avstressad samtidigt som
dina spända muskler slappnar av och känslan av totalt välbefinnande tar över.

Bastu och bubbel
Gässlingens relaxavdelning erbjuder både bastubad – med kallt pooldopp om du törs – och skön jacuzzi.
Badrock, tofflor och handduk ingår förstås. Kan du tänka dig en bättre och skönare avslutning på en golfrunda
eller en långpromenad, kanske när höstvinden känts lite kylig?

Kerstin Florian
Bara det bästa är gott nog för våra spa-besökare. Därför har Gässlingen valt Kerstin Florians vårdande
produkter för kropp och ansikte som signaturprodukter i vårt spa. Kerstin Florian är ett varumärke som står
för den främsta teknologin kombinerad med naturliga ingredienser för ett välgörande resultat och behaglig
och lyxig känsla.
Hotell Gässlingens Na`Jaa Spa välkomnar både dig som bor på hotellet och den som bara vill njuta av en
perfekt spa-upplevelse. Boka behandlingar genom hotellets reception.

”En sund livsstil är grunden till allt
välbefinnande.
Yttre skönhet och inre hälsa - två
livsmål som för mig går hand i hand.”
- KERSTIN FLORIAN -

Inspiring Wellness & Beauty
Lyxig hudvård med naturliga ingredienser och avancerade formuleringar som ger fantastiska resultat.

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER OCH VIA NYHETSBREV!
www.kerstinflorian.se

/kerstinflorianhudvard

@kerstinflorianswe

Konferenser som ger mer
Det här är vårt måtto: konferenser ska inspirera och leda vidare, inte bara sittas av. Därför har vi lagt
stor ambition på att våra hotell ska erbjuda rätt konferensutrustning, önskad sittning och omtänksam
service, vare sig ni är många eller en mindre grupp.

Det perfekta läget
Skanör och Falsterbo ligger bra till för din konferens; nära Malmö och Lund. Och klart inom räckhåll för hela
Sydsverige. Dessutom är en konferens på Näset mer än bara arbete; här är det lätt att syresätta hjärnan med
en promenad eller walk & talk i de små städerna eller över vångarna – eller kanske ett kvällsdopp i havet före
middagen. Naturen, stadsbebyggelsen och närheten till havet är alltid inspirerande. Vill ni övernatta mellan
flera konferensdagar står alla hotellen redo med trivsamma rum med olika standard.

Välj ditt hotell
Hotell Gässlingen kan bokas helt för konferens eller för fest, som bröllop eller jubileum. Matsalen rymmer
120 sittande gäster till lunch eller middag och köket lovar att förgylla din konferens eller fest med säsongens
bästa mat.
Skanörs Gästgifvaregård har flera konferensutrymmen, alla i genuin stil och mycket atmosfär. I vår festsal kan ni
vara upp till 80 personer. Köket lagar gärna temamat – med skånsk accent.
Norregård – Kök, Hotell & Konferens är en verklig favorit bland konferensarrangörer. Här kan du välja
mellan fyra konferensrum och två grupprum. Möblerar vi i biosittning kan ni vara 70 deltagare. I annan
sittning upp till 40 eller 50 personer. Här maten alltid utmärkt!
Spelabäcken – Hotell, Konferens & Café har två fina konferensrum, för 25 respektive 15–20 sittande. Caféet
serverar fräscha rätter som håller deltagarna alerta under hela dagen.

Välkommen att kontakta oss!
Hotell Gässlingen
+46 (0)40-45 91 00
info@hotellgasslingen.com
www.hotellgasslingen.com
Norregård – Kök, Hotell & Konferens
+46 (0)40-47 98 00
info@norregard.com
Spelabäcken – Hotell, Konferens & Café
+46 (0)40-47 53 00
info@spelabacken.se
Skanörs Gästgifvaregård
040-47 56 90
info@skanorsgastis.com

www.lillaglassfabriken.se

Med vår effektiva noggrannhet, personlighet, ansvar och mångåriga erfarenhet inom bemanning mot serviceföretag levererar vi ett perfekt resultat,
genomförd med stor servicevilja och arbetslust. Vi är ett serviceföretag som i snart 20 års tid har erbjudit bemanning till hotell- och restaurangföretag
inom våningsservice, lokalvård, serveringspersonal, diskare, receptionister samt fastighetsavdelningen. Under denna tid har vi ständigt utvecklats och
följt med i utvecklingen så att vi står redo för alla sorters önskemål och behov på ett kompetent och engagerat vis.

Hållbar bemanningsservice för hotell

Allrent AB är miljöcertifierat enligt Svanen sedan 2010. Detta har skapat nya förutsättningar och möjligheter till att presentera ett unikt koncept inom
hållbar service till våra kunder för att minska den påverkan som vårt arbete utövar på miljön.

Nobelvägen 11, 214 29 Malmö
040-856 70 • www.allrentab.se

Att kunna ge en personlig omtanke och hög service till våra kunder är något vi på Allrent AB värderar högt och värnar om.

"Vårt kött kommer både från
svenska köttgårdar och från
Sveriges köttgrossister.
Vi erbjuder dig kvalitetskött till
humana priser. "

Öppettider köttbutik:
Mån - Fre 10:00 - 18:00
Lördag
09:00 - 14:00
Söndag
stängt

Öppettider huvudkontor:
Mån - Fre 06:30 - 16:00
Lördag
09:00 - 14:00
Söndag
stängt

Huvudkontor: 040-91 87 00
Knivgatan: 040-91 87 01
Erikslustvägen: 040-91 87 02
info@gejokott.se • www.gejokott.se
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Personlig omtanke, hög kvalitet och hållbar service.

