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Wanås	  är	  idag	  känt	  för	  sin	  skulpturpark,	  som	  drivs	  av	  Wanås	  Konst,	  och	  den	  
ekologiska	  gårdsdriften.	  Nu	  kommer	  Kristina	  och	  Baltzar	  Wachtmeister	  som	  
driver	  godset	  att	  bredda	  verksamheten	  genom	  att	  tillföra	  hotell-‐	  och	  
restaurangverksamhet	  som	  står	  färdigt	  2016.	  
	  
Wanås	  attraherar	  idag	  besökare	  från	  hela	  världen.	  Visionen	  är	  att	  med	  ett	  personligt	  
mat-‐	  och	  boendekoncept	  erbjuda	  gäster	  en	  möjlighet	  att	  uppleva	  godset	  och	  dess	  
omgivningar	  året	  runt.	  
	  
Till	  sin	  hjälp	  har	  de	  Sophie	  Bonér	  Hindmarsh	  och	  Pär	  Bonér	  som	  senast	  drev	  c/o	  The	  
Maidstone	  i	  East	  Hampton,	  NY.	  Sophie	  och	  Pär	  har	  lång	  erfarenhet	  från	  hotell-‐	  och	  
restaurangbranschen	  i	  Sverige	  och	  utomlands.	  
	  
-‐	  Med	  internationell	  dragningskraft	  kring	  konst,	  natur	  och	  ekologiska	  råvaror	  ligger	  
Wanås	  helt	  i	  linje	  med	  hur	  vi	  vill	  arbeta	  säger	  Sophie.	  
	  
-‐	  Det	  känns	  otroligt	  bra	  att	  samarbeta	  med	  Sophie	  och	  Pär.	  Jag	  är	  övertygad	  om	  att	  vi	  
tillsammans	  ska	  kunna	  förverkliga	  visionen	  om	  att	  skapa	  en	  än	  mer	  levande	  plats	  
som	  lyfter	  hela	  trakten,	  säger	  Kristina.	  
	  
Wanås	  slott,	  med	  rötter	  från	  1400-‐talet,	  är	  en	  naturskön	  mötesplats	  och	  en	  Long	  Run	  Destination,	  
www.thelongrun.com/destinations.	  Wanås	  Konst	  levererar	  idag	  en	  konstupplevelse	  i	  världsklass	  och	  
listas	  som	  en	  av	  de	  tio	  mest	  intressanta	  skulpturparkerna	  i	  världen.	  Utställningen	  har	  årligen	  ca	  60	  000	  
besökare.	  Samlingen	  omfattar	  ett	  femtiotal	  verk	  av	  internationella	  konstnärer	  som	  visas	  i	  konsthallen	  
och	  parken.	  Wanås	  gods	  driver	  en	  ekologisk	  KRAV-‐certifierad	  mjölk-‐	  och	  köttproduktion	  samt	  
växtodling	  och	  jakt	  i	  certifierade	  skogar.	  Godset	  är	  en	  av	  norra	  Europas	  största	  producenter	  av	  ekologisk	  
mjölk.	  Skulpturparken	  som	  drivs	  av	  Wanås	  Konst	  har	  årligen	  ca	  60	  000	  besökare.	  
	  
	  
För	  frågor	  kring	  Wanås	  Wärdshus	  kontakta:	  
Pär	  Bonér,	  par@wanas.se,	  0708	  125125	  
Kristina	  Wachtmeister,	  kristina@wanas.se,	  0708	  323472	  
	  
	  


