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Falkenberg Strandbad presenterar Matresan, en fantastisk upplevelse i
matlagning & gastronomi!
Under hösten 2014 kommer Falkenberg Strandbad att erbjuda sina
gäster ett spännande matkoncept. Ett härligt äventyr där gästerna
med sina vänner, bekanta eller käraste får en unik upplevelse fylld
av nya smaker, platser och människor i en fängslande miljö med
havet som gäst.
- I vår anda att ge våra gäster upplevelser i världsklass tog vi fram ett nytt boendepaket där gästen får under en heldag ta del vara delaktig i hela skapandet av maten, allt ifrån urvalet av råvaror till skapandet av sin egen måltid,
hela tiden ackompanjerad av en egen kock, säger Anders Nilsson, vd på
Falkenberg Strandbad.
Tack vare närheten till fantastiska odlare, gårdar och producenter får
gästen vara med på en resa från början till slut i matlagandet. Gästerna besöker bland annat Solhaga stenugnsbageri som är vår dagliga leverantör av bröd, Ugglarps grönt som har sina växthus och frilandsodlingar beläget
i ett av Hallands vackraste kustområden, närheten till stranden och den salta havsluften skapar en unik miljö
och ger karaktär på grönsakerna och Mostorps Gård där det bedrivs naturnära uppfödning på djurens egna
villkor, djuren strövar fritt på stora arealer där varken konstgödsel eller besprutningsmedel används.
Premiärdatum för hösten är 27/9 och 18/10.
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Om hotellet:
Traditionen går långt tillbaka i tiden för Falkenberg
Strandbad. Redan 1937 stod den första byggnaden klar på
samma plats där det nuvarande hotellet ligger. Ett besök på
Falkenberg Strandbad förknippades med stil och flärd. Tyvärr brandhärjades hotellet men byggdes åter upp. Under
80-talet drevs Strandbaden av Falkenbergs kommun, men
hotellet förföll allt mer.
Till slut blev det en skamfläck för Falkenberg och kommunen gav i slutet av 80-talet klartecken till ett nytt hotellprojekt. Efter två års byggnation hade man byggt ihop hotellet
med Klitterbadet och invigningen skedde i april 1992. Det
är således detta hotell man idag kan betrakta från alla håll
utmed den vidsträckta sandstranden.
15 mars 2011 tog Ess hotell över och hotellet genomgick
en förvandling från ett traditionellt konferenshotell till en
kolonial pärla vid havet. Och grundtesen finns kvar från
1937, att besökarna förknippas med stil och flärd.

