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Julstress botas på hotell 
Många drabbas av julstress så här års. Handla julklappar och mat, städa, skotta snö, klä 
granen och julpynta. Allt ska vara klart innan gästerna kommer. Men det finns ett alternativ till 
att utmattad somna i TV-soffan framför Kalle Anka. Allt fler väljer att följa den nya trenden att 
fira jul eller nyår på hotell. På hotellsajten Informus finns en lista med över 50 tips från norr till 
söder där man blir ompysslad i jul eller får släppa loss och fira in det nya året – allt efter tycke 
och smak. 

Att unna sig en paus innan allt julstök, med julbord och en skön weekend på hotell, eller att bli 
ompysslad under själva julhelgen och njuta av god mat och trivsam miljö har blivit allt populärare på 
senare år. Det finns många trevliga slott, herrgårdar och hotell runt om i landet som erbjuder lite 
avkoppling i jultider. 

– Vi har märkt ett ökat intresse för att fira jul på hotell, berättar Mikael Bengtson på hotellsajten 
Informus. Man reser bort med familjen eller tillsammans med släkt och vänner för att varva ner och 
hinna umgås. 

Även nyår med den traditionella sylvestersupén med dans – Sylvester har namnsdag på nyårsafton – 
lockar till att fira in det nya året på hotell. 

– Många erbjuder också sina gäster att komma redan dagen innan nyårsafton och stanna ända till den 
2 januari, säger Mikael Bengtson. På det sättet hinner man ladda upp inför festligheterna samt får tid 
att varva ner innan man är tillbaka i vardagen igen. 

Men är det då inte dyrt att fira nyår på hotell? 

– Det behöver det absolut inte vara. På Fars Hatt utanför Göteborg finns nyårspaket med bubbelpool, 
välkomstdrink, 3-rätters middag, dans, övernattning och brunch nästa dag för bara 1.550 kr per 
person. För några hundralappar till får man ett nyår på Hedenlunda Slott i Sörmland och vill man fira i 
dagarna tre är Åkerblads i Tällberg för totalt 4.450 kr ett klart prisvärt alternativ, avslutar Mikael 
Bengtson. 

Dessa och många fler paket finns på www.informus.se/fira-jul-nyar-pa-hotell. 
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