
 
 

 
 

Best Western Varbergs Stadshotell & Asia Spa - Ett av Sveriges modernaste 
boutiquehotell 
 
 
I en intilliggande byggnad, harmoniskt ansluten med den tidigare hotelldelen invigdes nyligen 66 nya 
hotellrum. Rummen går under namnet Boutique och erbjuder högsta komfort, senaste teknik och inredning 
med personlig karaktär. Tänk badkar mitt i vardagsrummet, tapeter i gyllene korrigerad plåt, helglasade 
duschar som en del av vardagsrummet, runda sängar, himmelsängar och sist men inte minst; tänk på ordet 

individualism så närmar du dig prägeln på hotellets nya rum. Den nya hotelldelen andas anrika influenser i 

toppmoderna kläder - gamla anor från 1902 möter anno 2012.  

Lars-Olof Oskarsson, VD och ägare beskriver; "Vi ville gå hela vägen på ett internationellt plan. Målet var att 
överträffa allt vad gästen önskar av komfort och omtanke - och det har vi lyckats med! Rummen är otroligt 
viktiga för oss där gästen ska längta tillbaka till en miljö där inga detaljer saknas." 
Vidare menar han och Anna Riis, som båda driver Varbergs Stadshotell & Asia spa att de nya rummen ger 
stora nya möjligheter åt hotellet.  
 
Att Lars-Olof och Anna brinner för design är ingen hemlighet. Boutiquerummens individuella inredning bjuder 
gästerna på upplevelser i miljöer där varje detalj är noga utvald och genomtänkt. Helheten överraskar och 
uppmanar till personlighet och nyfikenhet.  
  
- ”Vår nya Boutiquedel för oss in i den internationella hotellbranschens absoluta elit" konstaterar Lars-Olof 
och fortsätter; "Vår investering är en förstärkning för hela västkusten där den nya Boutiquedelen lyfter 
anläggningen till den högsta divisionen. Varbergs Stadshotell & Asia Spa har närmast unika förutsättningar 
och ligger dessutom mitt i staden och mitt i evenemangsstråket med gångavstånd till allt. 
 
 
 

För ytterligare information, kontakta:  

 
Lars-Olof Oskarsson på telefon 0340-690 114 eller mail larsolof@varbergsstadshotell.com  
Anna Riis på telefon 0340-690 117 eller mail anna@varbergsstadshotell.com  

 

 

Bilder  
Högupplösta bilder för fri publicering finns att ladda ner från Smultronställens galleri på 
www.smultronstallen.se/gallery 
 
 
 
 
 

Best Western Varbergs Stadshotell & Asia Spa firar 110 år av hotell- och restaurangdrift och är en av Sveriges modernaste konferens- 
och rekreationsanläggningar. Här finns 178 hotellrum, restaurang för 300 gäster, festvåning och Asia Spa.  
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