Breanäs Hotell i Skåne ansluter sig till STF
Svenska Turistföreningen, STF har cirka 250 boenden runt om i Sverige. Gemensamt för dem
alla är att de ska vara personliga, genuina och hållbara med fokus på natur och
kulturupplevelser. Nu, den första april ansluter sig Breanäs Hotell till STF familjen, som ett av
tolv nya samarbeten sedan årsskiftet.
Breanäs Hotell är ett familjärt hotell som ligger vackert precis vid sjön Immeln och längst Skåneleden
i "Sveriges sydligaste vildmark". Hotellet har ett 30-tal personligt inredda dubbelrum och sommartid
kan gästerna även sova i lyxtält med riktiga sängar, sk glamping. I restaurangen är det stor vikt på
vegetariskt och vild med råvaror från lokala producenter.
- Vi valde att starta ett samarbete med STF då våra värderingar för hotellet ligger i samma linje som
STF. Vi ligger mitt i naturen och det är viktigt för oss att hela tiden jobba mot en hållbar utveckling
och lämna så lite avtryck som möjligt på vår miljö. Vi vill erbjuda vår fantastiska natur till så många
som möjligt och att göra det tillsammans med STF.
STF driver ett 50-tal boenden i egen regi, främst i fjällen. Förutom dessa ställen finns cirka 200
boenden anslutna till STF. Dessa ägs och drivs av egna företagare och är noga utvalda. Det är av stor
vikt för STF att kunna erbjuda ett landsomfattande nätverk av genuina, personliga och hållbara
boenden, och på så sätt skapa förutsättningar för fler att upptäcka hela Sverige.
- Vi arbetar ständigt med att hitta nya intressanta platser för våra medlemmar och gäster. Genom att
samarbeta med entreprenörer som erbjuder hållbara upplevelser kring natur och kultur kan STF få fler
att upptäcka Sverige och via oss kan dessa aktörer få fler att hitta till just dem. Jag är väldigt glad över
att få hälsa Lasse och Ina Pedersen välkomna till STF. Här väntar massor av sköna naturupplevelser
runt hörnet. Hos Ina och Lasse kan man både bo, äta gott och umgås både ute och inne, säger Yvonne
Mosell, regionansvarig för södra Sverige på STF.
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Lasse & Ina Pedersen Breanäs Hotell
lasse@breanashotell.se
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