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Sommarerbjudande: Golf- och weekendpaket från tisdag 
till lördag hela sommaren från 22 juni fram till 13 augusti där vi ger en 
sommarrabatt på 150 kr per person på ordinarie paketpriser. Dagspapaket 
från 620 kr. Golfpaket med övernattning från 895 kr. 

Rånäs Slott 762 96 Rånäs, 0175 – 747 00, info@ranansslott.se, 
www.ranasslott.se 

Sommarid är golftid – och 
Rånäs Slott ligger strategiskt 
mitt i Upplands golf-

mecka intill Skedvikens norra 
strand. Omgivningarna är 
vackra och rofyllda; här är det 
lätt att njuta och koppla av. In-
te mindre än 11 golfbanor lig-
ger i närområdet, max 30 mi-
nuters bilfärd bort, så vill du 
ägna dig åt din favoritsport är 
Rånäs Slott ett mycket bra val. 

– Efter en dag på banan be-
höver din kropp lite välförtjänt 
avkoppling och omvårdnad och 
då passar det perfekt med en golf-
massage i Spakällan. Det är en be-

handling  som tar hand om trötta 
golfmuskler och ger dig ny energi 

att svinga klubban även nästa dag, 
säger Bertil Dufbäck, VD på Rånäs 
Slott. 

Har du inte möjlighet att vara 
borta över natten är Rånäs dag-

spa-paket ett alternativ att 
rekommendera. Under en 
heldag njuter du och ditt 
sällskap av en dag i Spakäl-
lan, där det alltid finns 
frukt och dryck framdu-
kat. Inled gärna besöket 
med en god lunch eller 
avsluta med en middag i 
någon av slottets vackra 

matsalar.  I samband med dag-
spabesök står Sjöbastun med två 

utomhusjacuzzi på bryggan till ert 
förfogande.

Rånäs Slott – en plats för njutning

Beläget precis intill havet, 
ett stenkast från Österlen; 
det finns många orsaker 

att besöka Ystad Saltsjöbad, en av 
Sveriges trevligaste spa- och hotel-
lanläggningar.

Ystad Saltsjöbad – där hav och himmel möts
– Vi är en stor anläggning men 

med en personlig prägel där man 
lätt känner sig välkommen och 
avslappnad, säger ägaren Stefan 
Strömberg. 

Förutom det geografiska läget 
är kombinationen av 
trend och tradition 
perfekt. Här finns en 
utomhusterrass som 
för tankarna till New 
Port beach, ett pool-
hus med rogivande 
utsikt mot horison-
ten, en spektakulär 
spalounge där man 
gärna vilar före och 
efter sin behandling.

– Vi har tagit vara 
på den lokala char-
men och samtidigt 
framhävt våra fantas-
tiska faciliteter, säger 
Stefan Strömberg. 
Vill man bara ta det 
lugnt och njuta be-
höver man inte ens 

lämna hotellet, vi har allt inom 
räckhåll. Havet ligger precis ut-
anför dörren, en stor uppvärmd 
utomhuspool finns för hotellets 
gäster och ifall det skulle regna 
slinker du bara in och njuuuuter 
bort dagen på vårt spa!

Sommarpaket:  Prisexempel sommarpaket: 10/6 – 11/7: 1 100 
kr per person & natt i standard dubbelrum. 12/7 -  22/8: 1 228 kr per 
person & natt i standard dubbelrum. Ovanstående prisexempel inkluderar 
övernattning för två personer med frukost och tillgång till vår spaanläggning 
samt en trerätters middag. 

Ystad Saltsjöbad Saltsjöbadsvägen 15, Ystad. För priser, bokning 
och aktuella erbjudanden, besök vår hemsida www.ysb.se, eller kontakta 
oss på 0411-136 30 eller info@ysb.se. 


