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Rånäs Slott – en av Sveriges bästa spaanläggningar 

Landets bästa spaanläggningar har utsetts – Rånäs Slott är en av dem. Det är Plaza Kvinna som har 

testat och betygsatt Sveriges bästa spaanläggningar. När de skulle utses besökte testpanelen 

anläggningarna och genomförde ett test där de betygsatte; spabehandling, miljö, restaurang och 

boende. I utlåtandet står det, ”Rånäs Slott har lyckats fånga känslan av att det känns personligt och 

varmt. Och bemötandet och servicen var mycket bra, det fanns hela tiden personal att fråga och de 

var hjälpsamma.” 

Till Rånäs Slott kommer konferens- bröllops- och weekendgäster som vill njuta av förstklassig vistelse 

i naturskön miljö. Närheten till Stockholm, Arlanda och Uppsala är till förmån för slottets gäster då 

man vill komma bort en stund utan att åka långt. Vilket också gör att många gäster just kommer ut 

över dagen på spa för att njuta av lite vardagslyx. 

-Vi är verkligen glada över utlåtandet. Det känns extra roligt då spaavdelningen på Rånäs Slott under 

de senaste åren utvecklats och spamenyn uppdateras kontinuerligt för att erbjuda exklusiva, 

avkopplande behandlingar med fokus på välbefinnande, säger Madeleine Kelter, SPA-ansvarig på 

slottet. 

Rånäs Slott har under senaste året fått flera prestigefyllda priser: 

2013 - utsedd till "Årets Slottshotell" 

2013 - Högsta betyg av DN:s Hotellpatrull 

2012 - pris för "Bästa totalupplevelse" 

2012 - 21/25 p av DI-patrullen 

- Jag tror att många gäster väljer att komma tillbaka till oss för att de känner sig hemma här. Då blir 

det än mer viktigt att uppdatera både produkt och värdskap. Personalen är alltid delaktig och med 

ett härligt teamarbete vill vi ge gästen en upplevelse utöver det vanliga vid varje besök. Vi är ärligt 

stolta över utmärkelsen, säger Ulf Wisell, VD på Rånäs Slott. 

De övriga anläggningarna på topplistan är; Falkenberg Strandbad, Skepparholmen 

Konferens/Krog/Spa, Torekov Hotell Resort, Varbergs Kurort, Comwell, Rånäs Slott, Sankt Jörgen Park 

Resort, Yasuragi Hasseludden och högst betyg tilldelas Ystad Saltsjöbad som kallas för "en upplevelse 

i världsklass".  

Om Rånäs Slott 
På Rånäs Slott möts förnuft, känsla, tanke och handling, historia och framtid. I kontrasternas 
kungarike finns alltid rum för majestätiska möten men också magiska upplevelser och romantik. Den 
kultur- och reseintresserade familjen Reuterskiöld lade grunden till det Italieninspirerade slottet på 
1800-talet. Slott för magistätiska möten blev det 150 år senare. Idag erbjuder slottet 50 hotellrum, 
sju moderna konferenslokaler, restaurang, spa, sjöbastu och en rofylld slottspark.  

http://plazakvinna.com/noje_kultur/resor/stora-spaguiden-sveriges-10-basta-span/
http://www.ranasslott.se/ranas-slott
https://www.facebook.com/FalkenbergStrandbad?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/skepparholmen?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/skepparholmen?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/torekovhotell?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/VarbergsKurort?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/ranasslott?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/pages/Sankt-J%C3%B6rgen-Park-Resort/379595331123?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/pages/Sankt-J%C3%B6rgen-Park-Resort/379595331123?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/yasuragihasseludden?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/ystadsaltsjobad?directed_target_id=0

