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Hotell Mårtenson i Halmstad blir en del av Nordic Hotels & 
Resorts 

Det står nu klart att Hotell Mårtenson i Halmstad blir Nordic Hotels & Resorts 40e hotelltillskott till 
koncernens portfölj. I kollektionen ingår sedan tidigare 39 utvalda prestigehotell runt om i Norden där 
man hittar alltifrån Icehotel i Jukkasjärvi, Yasuragi i Stockholm, Kämp Hotel i Helsingfors, Villa 
Copenhagen i Köpenhamn till Amerikalinjen i Oslo. 
 
I mars 2020 stängde hotellet ner sin verksamhet för en omfattande och efterlängtad renovering. 
Midstar som äger hotellfastigheten sedan 2016 har drivit renoveringsprocessen och i april i år slås 
portarna upp till nya Hotell Mårtenson. Som en del i processen ingick att hitta en stark partner som 
ville driva utveckling på den nordiska marknaden av hotellet och därmed initierades dialogen med 
Nordic Hotels & Resorts. 
 

- Nordic Hotels & Resorts är en ledande och stark partner för Hotell Mårtenson. Samarbetet är 
en viktig milstolpe i det förändrings och förädlingsarbete som vi investerat i. Vi är mycket glada 
och stolta och ser fram emot ett långvarigt och givande samarbete, säger Linda Alm General 
Manager Hotell Mårtenson 
 

För att återskapa och modernisera en 200-år gammal institution krävs både mod, kunskap och lokal 
kännedom i kombination med bredd. När Halmstadsbornas vattenhål sedan flera hundra år tillbaka 
går in i en ny era har man genom omsorgsfull renovering, unikt designad inredning och utvalda 
återbruksprodukter lyckats skapa ännu en anledning till att besöka Halmstad och för Halmstadborna 
ett nytt vardagsrum. 
 

- Att Nordic Hotels & Resorts ingår samarbete med Hotell Mårtenson känns naturligt. Med deras 
anrika historia och positionering som en central punkt i Halmstad ser vi detta som en riktig 
svensk västkustpärla. Hotellet kommer fortsätta vara ett fristående, entreprenörsdrivet hotell 
där nya möten och minnen kommer att skapas – och nu med fördelen att vara i ett mycket 
bredare sammanhang, säger Trond Bastiansen COO Nordic Hotels & Resorts 

 
När nu denna ikoniska plats börjar sin nya historia startar hotellets nästa kapitel, där det lokala står i 
fokus men med ett vardagsrum som bjuder in gäster ifrån världens alla hörn. 
 

- Gyllene tider, Norre Port och Carl Bildt är tydligt förknippade med Halmstad men jag tror att 
Hotell Mårtensons toppar listan över platser som är viktiga för halmstadsbon. Det är i det 
närmaste en institution i stan och jag är oerhört glad över att de blir en del av Nordic Hotels & 
Resorts. Vi gillar hotell som tar plats och som är lika självklara för ortsborna att hänga på som 
för besökare i stan. Det här är en perfekt start på 2021, säger Nordic Hotels & Resorts ägare 
Petter Stordalen.  

 

För mer info och bilder kontakta: 

Linda Alm, General Manager Hotell Mårtensons - linda@hotellmartenson.se 

Bettina Norstein, Director of Members and Operational Support för Nordic Hotels & Resorts - 
bettina.norstein@nordichotels.com 
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