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Rånäs Slott - Årets Slottshotell 2013 

När tävlingen Årets Slottshotell avslutades stod Rånäs Slott som segrare. Tävlingen Årets 
Slottshotell arrangeras av HotelSpecials.se och 32 slottshotell runt om i Sverige var i år 
nominerade. Rånäs Slott är känt för att bjuda på upplevelser utöver det vanliga och har 
under året tilldelats flera prestigefyllda utmärkelser. 
  

I samband med den årliga kampanjen Bo som en Kung bestämde sig HotelSpecials.se i år för att ta konceptet 

ett steg längre genom att även kora Årets Slottshotell. Man ville på så sätt lägga fokus på gästens upplevelse 

och åsikt och vara en motpol till de branschpriser som finns. För att kora Årets Slottshotell valde man endast ut 

de slott som erbjuder någon form av övernattningsmöjlighet, helt oberoende av om det fanns ett aktivt 

samarbete med HotelSpecials eller inte. 

    

Under en dryg månad har man kunnat besöka aretsslottshotell.se och rösta på sin favorit bland 32 möjliga 

slottshotell runt om i Sverige. Många har engagerat sig och när omröstningen stängdes den 9 juni hade drygt 

1500 personer röstat. 

– Vi är otroligt glada och stolta över utmärkelsen. Under det gångna året har vi tagit emot fler fina utmärkelser 

vilket är ett bevis på att vårt arbete mot ett gemensamt mål för oss framåt i rätt riktning. För oss handlar det 

alltid om att ge gästen en ny upplevelse över förväntan vid varje besök, säger Ulf Wisell, VD på Rånäs Slott. 

  

– Rånäs Slott är under ständig utveckling och nu senast har slottets matsalar samt konferenslokaler fått ny 

design och en ny bar tar form. Vi tror på att uppdatera både produkten och värdskapet kontinuerligt då vi har 

många återkommande gäster. Personalen är alltid engagerade och delaktiga i alla beslut vilket känns som en av 

hörnstenarna i vårt arbete, säger Ulf Wisell. 

  

 Recept för en magistätisk upplevelse på Rånäs Slott; en kopp nyfikenhet, tre koppar passion, fyra droppar 

lekfullhet, två koppar inspiration och fantasi, en nypa förnuft och känsla. Allt serveras med ett gott värdskap 

och en skvätt Rånäsbrännvin. 

Övriga nominerade slottshotell var: 

Bjertorp slott, Bäckaskogs slott, Rockelstad Slott, Bjärsjölagårds slott, Roserbergs Slott, Ekolsunds Slott, Rånäs 

Slott, Gränsö Slott, Sparreholms Slott, Görvälns Slott, Stjärnholms Slott, Haga Slott Enköping, Sundbyholms 

Slott, Hotell Gyllene Uttern, Södertuna Slott, Häckeberga Slott, Teleborgs Slott, Häringe Slott, Thorskogs Slott, 

Hesselby Slott, Tjolöholms Slott, Johannishus Slott, Trolleholms Slott, Kronovalls Slott, Ulvsunda Slott, Kåseholms 

Slott, Yxtaholms Slott, Mauritzbergs Slott, Åkeshovs Slott, Noors Slott, Örenäs Slott, Näsby Slott 

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://ranasslott.se/

