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Låt ett proffs koka äggen i påsk 
Brukar du bjuda hem släkten på påskmiddag? Mat som ska lagas och påskpynt som ska fram. 
För att inte tala om alla ägg som ska kokas. Kanske är det dags att prova att fira påsken på 
hotell och låta ett proffs ta hand om äggkokningen? På hotellsajten Informus finns en lista med 
över 30 tips från norr till söder där du blir ompysslad i påsk. 

Att unna sig att resa bort när det drar ihop sig till påsk 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 avkoppling från vardagen. 

– Vi har märkt ett ökat intresse för att tillbringa påskhelgen på hotell, berättar Mikael Bengtson på 
hotellsajten Informus. Många reser bort med familjen eller tillsammans med släkt och vänner för att 
varva ner och hinna umgås utan en massa måsten. 

På Informus finns det många weekendpaket att välja mellan. I norr kan man varva påskäggen med 
några åk i pisten på Trillevallen, Copperhill i Åre eller något av de andra fjällhotellen. Längst ner i 
söder på Best Western Hotel Jägersro i Malmö lockar man med golfpaket. Det finns något för alla. 

– Många ordnar också speciella aktiviteter för de mindre barnen som påskpyssel eller äggletning, 
säger Mikael Bengtson. Påsken är en familjehögtid där alla ska trivas. 

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

– Det behöver det absolut inte vara. På Orbaden i Hälsingland bor, äter och relaxar man i tre dygn för 
bara 3.000 kr per person. Eller varför inte prova Grand Hotel i Saltsjöbaden som erbjuder ett liknande 
paket för 950 kr per person och dygn. Det är mycket prisvärt, avslutar Mikael Bengtson. 

Dessa och många fler paket finns på www.informus.se/paskweekend. 
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