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Royal Park STHLM gaskar upp stranden och öppnar Royal Park Beach Club
På Royal Park STHLM vid Brunnsvikens kant har vi nu förbättrat stranden och Royal Park
Beach Club slår upp portarna för sommaren. I ljuvliga Hagaparken kan man njuta av sol
och bad vid stranden och bryggan, hyra solstolar, kanoter, kajaker, paddle boards och
Segways för en tur i den vackra nationalparken. Det finns även tre swimrunbanor runt
Brunnsviken för den sportintresserade.
Med sandstranden och Royal Park Beach Club hoppas vi kunna skapa aktivitet och att
stockholmare kan få njuta av en härlig svensk sommar. Bryggan är utbyggd så att även
skärgårdsbåtar kan stanna till och vi har försäljning av glass, dryck och smörgåsar. Ovanför
sandstranden har vi ett uppskattat utegym och på terassen finns yogaklasser hela sommaren
att ta del av.
-

Hagaparken är en dold skatt i Stockholm och vi är glada att kunna bjuda in
stockholmare att komma hit och bada och ta del av strandliv och vattenaktiviteter.
Att till exempel kunna springa i Hagaparken, simma i swimrunbanan för att sedan
njuta i en solstol är ganska unikt, mitt i en storstad, säger Ulrich John, ägare och vd
för Royal Park STHLM.

På Royal Parks underbara terrass serveras det pizza, barbecue och mycket annat gott.
Hela sommaren kommer pop-up konserter kontinuerligt att arrangeras och livestreamas på
Royal Park. Det är unikt att man som artist kan uppträda och nå ut i hela världen. I Royal
Parks Bakficka begränsas platserna till 40 och annars är konserterna ute i det fria på den
stora terrassen invid Brunnsvikens kant med rekommenderade avstånd. Det kommer finnas
kulinariska gästspel såsom libanesisk afton med Beirut in the park, thaivindar på terrassen
och kräftskiva med Punk Royale.
Royal Park har faciliteter såsom en powerbox med boxningsring och utrymme för kampsport
och performenceträning, ett exklusivt gym och spa med landslags- meriterade coacher inom
flera grenar i Haga Health Club. Genom ett samarbete med Apollo Sports erbjuder Royal
Park träningspass där hälsa och välmående är i fokus, bootcamps, löpning, cykling, spinning,
cirkelträning, core och boxning samt gruppträning med vassa instruktörer.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrich John, ägare och vd för Royal Park STHLM
E-mail: ulrich.john@royalparksthlm.com
www.royalparksthlm.com

Royal Park STHLM är en destination med hotell, spa, sport, konferens och kontor vid
Brunnsviken i Hagaparken. Med ett exklusivt gym och spa i Haga Health Club och en
powerbox med boxningsring, utegym, swimrunbana, kajakuthyrning och restaurang med
uteservering. Royal Park Education & Hospitality Hub är ett innovations- och
utbildningscenter i Stockholm. Genom en innovationsplattform för fysisk- och digital
utbildning i kombination med relevanta nätverk utvecklar vi tillsammans effektiva lösningar
och skalbara affärsmodeller som bidrar till en hållbarframtid inom turism- och
besöksnäringen. Ni välkomna att besöka Royal Park STHLM, www.royalparksthlm.com

