Hotell Valhall Park har trots ett tungt 2020 valt att satsa ytterligare på sitt erbjudande och kommer i juni stå färdiga med en helt
ny spa- och relaxavdelning. I samma byggnad har man även byggt en ny matstudio för sina matintresserade gäster.
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Destinationshotell på Bjärehalvön väljer
BWH Hotel Group
Den 11 maj blir Hotell Valhall Park i Ängelholm del av BWH Hotel Group. Med
sitt fantastiska läge på Bjärehalvön samt stora utbud av upplevelser, är det
ett välkommet tillskott som ytterligare stärker hotellkedjans position i Skåne.
Hotellet, som är beläget mitt i Valhall Park, kan med sitt unika läge erbjuda
såväl ett boende i en familjär och vacker parkmiljö, som Kullabygden och
Bjärehalvöns fantastiska utbud av upplevelser och aktiviteter. För de som
gillar att spela golf är detta är Sveriges tätaste golfbaneområde, och i Valhall

Park finns allt ifrån äppelmusteri, flygmuseum och padelcenter.
”Vi är glada att få med oss ett hotell med så stort fokus på upplevelser, något
som efterfrågas alltmer av våra gäster. Skåne är en viktig destination för oss
och med hotellets breda utbud och tillgängliga läge, är vi övertygade att det
blir ett efterfrågat resmål”, säger Johan Michelson, VD för BWH Hotel Group,
Skandinavien.
Hotellet valde, trots ett tungt 2020, att satsa ytterligare på sitt erbjudande
och kommer i början av juni stå färdiga med en helt ny spa- och
relaxavdelning. Här ryms spa med jacuzzi, bastu, relaxrum, varm relaxpool
ute med trädäck, behandlingsrum och hotellgym. I samma byggnad har man
även byggt en ny matstudio för sina matintresserade gäster.
”Det känns bra att vi har vågat satsa mitt under en kris och att vi visar att vi
tänker framåt. Nu står vi redo och ser fram emot att få välkomna våra gäster
med hotellets nya faciliteter och spännande utbud ”, säger Jonas
Mareniusson, ägare Best Western Valhall Park Hotel.
Hotellet har 70 rum vilka går från standard till superior samt även familjerum.
På hotellets restaurang Nimt, vilken har dubblat sin kapacitet till 200 platser,
lagas all mat från grunden med stort engagemang för kvalitet och lokala
råvaror.
För mer information, vänligen kontakta:
Johan Michelson, VD
BWH Hotel Group Skandinavien
E-post: johan.michelson@bwhhotelgroup.seTel: 073 514 39 01
Jonas Mareniusson, ägare
Best Western Valhall Park Hotel
E-post: jm@valhallparkhotell.seTel: 070 658 60 40

BWH Hotel Group
BWH Hotel Group är en global hotellkedja bestående av tre hotellgrupper, Best
Western Hotels & Resorts, WorldHotels och SureStay Hotel Group. Tillsammans
erbjuder de över 4 700 hotell i fler än 100 länder runtom i världen. I

Skandinavien finns 160 hotell på fler än 100 destinationer. För att tillgodose
såväl gäster som potentiella hotellägare erbjuder gruppen totalt 17 olika
varumärken i alla segment från budget till premium. BWH Hotel Group är den
största, fristående hotellgruppen i Skandinavien där hotellen ägs och drivs av
lokala entreprenörer.
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