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Sveriges spökigaste hotellsajt
Det händer märkliga saker på hotellen runt om i landet. Gäster blir omstoppade av osynliga
händer, nattpersonalen ser skepnader i korridorerna, fönster som bara syns utifrån, hundar
som vägrar gå förbi vissa platser. Det spökar på många av Sveriges hotell, slott och
herrgårdar. Informus har samlat deras spökhistorier på den nya sajten spökhotell.se.
– Efter att i många år lyssnat på en mängd historier om konstiga fenomen nattetid på landets hotell,
började vi samla på oss spökhistorier från olika slott och herrgårdar, berättar Mikael Bengtson, vd på
hotellsajten Informus.
Det är både spännande och märkliga historier som kommer fram. Gardinstänger som ramlar ner.
Hästekipage som rider in med vansinnesfart på uppfarten. Lokaler som möbleras nattetid. Kalla
vindilar och osynliga steg bakom ryggen.
Närmare 40 historier från olika delar av landet finns sammanställda på sajten spökhotell.se som
Informus lanserar idag. Dessutom kompletteras spökhistorierna med en söktjänst – eller s(p)öktjänst
som Informus kallar den – där man kan söka bland ännu fler hotell på jakt efter ett ställe med spöken.
Den som har en egen upplevelse att berätta om, kan också skicka in sin spökhistoria till Informus och
vara med och tävla om en övernattning på ett av spökhotellen.
För de som inte är så roade av att bo med spöken, finns det också möjlighet att söka efter spökfria
hotell. Där finns just nu bara ett 20-tal hotell, vilket betyder att man på merparten av Sveriges hotell
inte riktigt vet om det spökar eller inte.
– Även om vi nu listar både spökhotell och dem utan spöken, kan man aldrig vara helt säker på vad
man får uppleva. Vi lämnar ingen garanti, varken på att man får se spöken eller att man slipper dem,
säger Mikael. Spöken är oberäkneliga.

För mer information, besök www.spökhotell.se eller kontakta:
Mikael Bengtson
vd Informus
070-590 59 99
018-34 62 00
mikael@informus.se
www.informus.se

Informus är sedan 1996 en söktjänst för alla som bokar konferens, möten, logi, fest, event och aktiviteter.
Med fakta om över 3800 ställen är Informus Sveriges största Internettjänst i sitt slag.
Bokningen sker alltid direkt med anläggningen – inga mellanhänder, inga dolda avgifter.

