






• Hotel Tylösand bildades 1920 

• 1995 tog Per Gessle och Björn Nordstrand över hotellet

HISTORIA



MILJÖ

• Naturskön miljö

• 7 km lång sandstrand precis nedanför hotellet 

• Sveriges största konstgalleri

• 200 m till Halmstads golfklubb med en av 

Sveriges finaste golfbanor



HOTELL

• 230 rum, 521 bäddar

• Flera rum med havsutsikt

• 9 sviter varav 4 Grand Deluxe sviter

• Arkitekt Kay Linghoff och design Åsa Gessle 









KONFERENS

• Ca 30 konferensrum

• Kongresshall för 700 personer

• Designlokaler med konsttema

• Modern teknik med ljus- och ljudsystem,

trådlöst internet



HOTELL









KONST

• Sveriges största konstgalleri – Tres Hombres Arts

• Ca 400 verk av världens mest kända fotografer, 

finns på olika platser i hotellet



VÅRA RESTAURANGER

• 4 restauranger med olika inriktningar

• Närproducerat och råvaror av högsta klass

• Eget bageri



• En klassisk svensk à la carte restaurang

RESTAURANG TYLÖHUS



LEIF’S PIZZERIA

• En köttkrog med grillat och pizza i en 
avspänd miljö

LEIF’S BAR & GRILL

• En köttkrog med grillat och pizza i en 
avspänd miljö

LEIF’S BAR & GRILL







• En restaurang med inriktning mot 
skaldjur, sushi och asiatisk fusion 
som spännande kulinarisk twist.

• En restaurang med inriktning mot 
skaldjur, sushi och asiatisk fusion 
som spännande kulinarisk twist

BETTANS BAR



• Vår version av det spanska kökets 
läckraste smårätter

TITUS TAPAS

• Vår version av det spanska kökets 
läckraste smårätter

TITUS TAPAS



NÖJE

• Flera barer

• Nattklubb Leif’s Lounge 

• Stort nöjesutbud 



• 2 våningar

• Swim in-film vid poolen och poolbar

• Musiken har en central roll

• Fitness area och gym och över 50 träningspass i veckan

• Behandlingar för både kropp och själ, 20 behandlingsrum

THE SPA









• Stranden – en plats för aktiviteter året om

• Dryckesprovningar

• Teambuildingaktiviteter, både inomhus och 

utomhus

• Guidad konstvisning i Sveriges största konstgalleri

AKTIVITETER



• Halmstad City Airport 6 km

• Halmstad Centralstation 9 km

• Ca 2 timmar med bil från Köpenhamn

• 210 parkeringsplatser, fri parkering

KOMMUNIKATION






