
 
 
 
Pressmeddelande, juli 2020 
 
Spa ute i det fria på Royal Park STHLM och pop-up gästspel: Thai in the Park 
 
Thaivindarna drar nu in på Royal Park STHLM i Hagaparken. Från och med imorgon 
kommer det att finnas ett utomhus-spa som erbjuder thai- och oljemassage i det vackra 
lusthuset med utsikt över Brunnsviken samt manikyr- och pedikyrbehandlingar på 
terassen under hela sommaren. Vi rivstartar med ett pop-up gästspel - Thai in the Park - 
autentisk street food serveras på terassen och i restaurangen hela helgen, den 10-12 juli. 
 

 
 
Tack vare den stora terassen i parken hålls rekommenderade avstånd och via 
hotellreceptionen kan man boka eller bara släntra in för en trettio eller sextio minuters Thai- 
och oljemassage, huvud/nacke/halsmassage eller en härlig fotmassage samt manikyr och 
pedikyr.  
 
- För oss är det viktigt att bidra till att skapa aktivitet och vi är väldigt glada att kunna bjuda 
in och välkomna olika aktörer, alltifrån spa under bar himmel och gästspel i restaurangen till 
livestreamade pop-up konserter, säger Ulrich John, ägare och vd för Royal Park Sthlm. 
 



Under hela sommaren sker olika kulinariska gästspel så som i helgen då det serveras exklusiv 
autentisk street food som Satay, Papaya sallad, Paneng med curry och biff, Pad Thai, wokade 
smala risnudlar med ägg, purjolök, vitkål, ostronsås, sojasås, jordnötter, chili, med kyckling 
eller biff, men även smarriga skaldjursrätter samt en grön vegancurry med tofu och mycket 
annat gott. 
 
På Royal Park finns även en sandstrand och brygga där Royal Park Beach Club där man kan 
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 och ett utegym. 
 
Hela sommaren på Royal Parks underbara terrass serveras det pizza, barbecue och mycket 
annat gott samt dyker det upp pop-up konserter som kontinuerligt arrangeras och 
livestreamas. I Royal Parks Bakficka begränsas platserna till 40 och annars sker konserterna 
ute på den stora terrassen med rekommenderade avstånd. Det kommer finnas kulinariska 
gästspel såsom libanesisk afton med Beirut in the Park och kräftskiva med Punk Royale 
framöver. 
 
 
 
 
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. Välkomna att besöka Royal Park STHLM, www.royalparksthlm.com 
 
	
	
	


