DÄR HIMLEN MÖTER HAVET FINNS SVEA

ÖSTERLENS LEDANDE
HOTELL – PÅ BÄSTA
LÄGET

H

otel Svea är det självklara valet för dig som vill
bo anrikt, familjärt och havsnära. Vi ligger mitt
i pittoreska Simrishamn, med sina unika små
butiker och sitt myllrande konstnärsliv, bara ett stenkast
från tågstationen och stranden. Långt är det heller inte
till Österlens fantastiska natur, som vi har runt hörnet.
Hotel Svea är ett familjärt superiorhotell, som ingår i
Best Western-kedjan, med en helt säregen karaktär. Här
kan du också förlägga din konferens och äta riktigt gott!

Sedan 2014 ägs Hotel Svea av Patrik och Maria Zackrisson,
som verkligen satt sin prägel på anläggningen utan att tumma
på den gedigna känslan. Under de senaste åren har ett flertal
renoveringar genomförts, för att kunna ge dig som gäst en
ännu härligare upplevelse. Till exempel har hotellrummen,
badrummen, konferenslokalerna och utebaren renoverats.
Sedan april 2021 har vi också en riktigt fräsch innebar.
På Hotel Svea tänker vi framåt, med avstamp i vår historia
som sträcker sig tillbaka till 1840-talet!

VÄLKOMMEN!

Här hittar du heminredning och kläder,
som inte alla har. Hemtrevligt, mysigt och
alldeles… alldeles underbara saker.
Välkommen till oss på Storgatan 13 i Simrishamn, eller www.tingotang.se

RUM ATT STORTRIVAS I

V

ill du vakna upp till havsutsikt och höra vågornas brus? Vill du ha med dig hunden eller få
egen balkong/terrass? Vill du vakna till fågelkvitter och en lummig trädgård?

På Hotel Svea har vi boenden i just din smak, med olika
rumsstorlekar. Av de 62 rummen, med plats för 140 boendegäster, är många nyrenoverade och har en sagolik utsikt. Våra
superiorrum är lite större och vill du lyxa till det rejält rekommenderar vi Prins Eugens svit, med balkong ut mot havet och
jacuzzi. Självklart har vi också handikappanpassade rum och
i samtliga rum kommer möblerna från närliggande Gärsnäsmöbler.

EN STIMULERANDE KONFERENSMILJÖ
Det är svårt att tänka sig en mer inspirerande plats att ha
sin konferens på än Hotel Svea. Då tänker vi främst inte på
de nyrenoverade konferenslokalerna, med tillgång till den
absolut senaste tekniken och där det största rummet har plats
för 100 personer. Det speciella med vår konferensverksamhet
är möjligheterna till avslappning och umgänge i en helt unik
miljö. Här frigörs sinnen, som öppnar upp för nya idéer och
tankar. Varför inte spana in lite av all den
konst som finns på hotellet, kanske får
den dig att se nya perspektiv!

Hos oss på En Gaffel Kort har vi det mysigt året om.
Här träffas man utan pretentioner oavsett om man är
bords- eller rumsgranne.
Vår miljö är baserad på vårt motto: Kom som du är, gå som du blitt
Kom ner till Simrishamn och checka in på Hotell Svea för att sedan låta
oss ta hand om er. Starta er vistelse med en liten promenad i hamnen
eller med en spännande bok i lugnet på rummet. Smit sedan ner till
restaurangen när magen börjar kurra och låt våra kockar &
sommelier stilla era sinnen.
Hamngatan 31, 272 31 Simrishamn
+46 (0)414 - 41 13 60 info@engaffelkort.se

www.engaffelkort.se

VÅRA PAKETLÖSNINGAR OCH ETT
GENUINT BEMÖTANDE
Det viktigaste för ett hotell är att få dig som gäst att trivas. På
Hotel Svea har vi fantastiska medarbetare, som gör allt för
att göra din vistelse hos oss oförglömlig. Som gäst möts du av
mycket kunniga medarbetare, som är specialister på just sitt
område och är uppdaterade med de allra senaste utbildningarna. Vi hoppas och tror att du som gäst märker att vi älskar
vårt jobb!
För att underlätta för våra trevliga gäster att boka har vi
skapat många olika paketlösningar. Här finns något för alla!
Samarbete är vårt motto med alla fina aktörer på Österlen.
Vi har t ex Vandrapaket, Cykelpaket där ni kan hyra cyklar från
Hotel Svea, Shoppingpaket med berömda TV-profilen Fredrik
på Eklaholm, Vinpaket med Nordens största vineri, Golfpaket
på Sveriges mest berömda banor och vårt Relaxpaket där det
ingår massage.
Vi tittar ständigt också på hur vi kan ge våra gäster en så hög
service som möjligt. Våren 2021 installerade vi till exempel
laddstationer på hotellets egna parkeringsplatser, som du
kan boka i förväg. Vi ligger också långt framme när det gäller
digitala system, allt för att göra det så enkelt och smidigt som
möjligt för dig som gäst.

Vi har en önskan att kunna
erbjuda färska produkter
direkt till dig från vår gård.
farmorslycka.se

SKÅNSK MATKULTUR
– KRYDDAD MED EN
INTERNATIONELL
TOUCH

P

å vår restaurang Piraten kan du njuta av en
bedårande havsutsikt och god mat, lagad från
grunden på råvaror från lokala producenter.
En del av menyn har just en lokal prägel, där de
stolta skånska traditionerna står i fokus. Självklart
anordnar vi ålagille, gåsamiddag och julbord på
skånskt vis. Du hittar också klassiska rätter och vilträtter efter säsong.

Samtidigt som vi behåller det traditionella tar vi till oss
det moderna köket. Med innovation och finess skapar vår
mat-kreatör makalösa rätter, för dig som känner att du vill
testa något nytt. Vår à la carte-meny ändras sex gånger per
år och följer årstiderna.
Vår ljuvliga frukostbuffé med ett brett sortiment, passar
alla från allergiker och veganer till laktoslovers och korvianer.
Vi använder oss i största möjligast mån av lokala råvaror
och vi tillverkar bl a vår egen granola. Finns det något
bättre än att börja dagen med en härlig hotellfrukost?

HÅLLBARHET I
ALLA LED

www.mazars.se

P

å Hotel Svea går hållbarhetsarbetet som
en röd tråd genom verksamheten. Till exempel värnar vi om det lokala och jobbar
aktivt med att minska matsvinnet. Genom att vi
är ett Best Western-hotell kan vi också kontrollera att leverantörerna som vi arbetar med har
ett hållbarhetstänk.

När vi köper nya produkter, som kranar och lampor,
väljer vi miljövänliga alternativ som minskar förbrukningen av vatten och energi. Som gäst kan du
också bidra till vårt hållbarhetsarbete, bland annat
genom att använda linnen och handdukar mer än
vid ett tillfälle.
Hållbarhet innefattar även hur vi människor
behandlar varandra. Hotel Svea är certifierat av
StaySafe Hospitality, vilket säkerställer att vi lever
upp till de krav på säkerhet och utbildningar som
ställs på oss. Det är en trygghet, för både våra gäster
och våra medarbetare. Vi är också medlem i Visita
och vår personal har givetvis kollektivavtal. Det
är därför helt naturligt för oss att stå bakom FN:s
globala mål för hållbar utveckling.

www.relaxthaispa.se
076 993 80 61
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HOTEL SVEA
STRANDVÄGEN 3
272 31 SIMRISHAMN
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TELEFON
+46 (0)414-41 17 20
INFO@HOTELSVEA.SE
WWW.HOTELLSVEA.SE

Vi säljer färsk fisk, rökt fisk, sillinläggningar m.m. i Södra Hamnen i Brantevik.

