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ROYAL PARK STHLM UTVALT SOM APOLLO SPORTS FÖRSTA URBAN RESORT 
TRÄNINGSHOTELL / URBAN RESORT I NORDEN 
 
Apollo Sports inleder idag sina aktiviteter på Royal Park STHLM, Apollos första träningshotell 
/ urban resort i Norden. Hotellet 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 och en nyanlagd strand med 
kajaker, kanoter och paddle boards vid Brunnsvikens kant i Hagaparken. Skärgårdsliv och 
båtliv erbjuds via brygga och strand nedanför hotellet med lockande access till havet. 
 

 
 
 
Apollo Sports är en av de största aktörerna i Norden inom träningsresesegmentet och har 
med det egna hotellbrandet - powered by Playitas upplevt en stor utveckling av sport och 
träningsresande det senaste åren. Det senaste tillskottet i Apollo Sports-portföljen blir alltså 
Royal Park STHLM och här finns härliga promenad- och cykelstråk i vackra Hagaparken. Det 
kommer att finnas morgonyoga, träningspass där hälsa och välmående är i fokus, 
bootcamps, löpning, cykling, swimrun, spinning, cirkelträning, core och boxning samt 
gruppträning med vassa instruktörer. 



 
-Vi är väldigt glada för det här samarbetet. Det är ett naturligt för oss här på Royal Park att 
samarbeta med en etablerad sportaktör då vi har professionella coacher inom flertalet 
sporter. Vi har ett av Sveriges bästa hotellgym med simbassäng, spa och sportfaciliteter där 
vi kan erbjuda en kombination av hållbarhet i form av bland annat växtbaserad mat och 
välmående med både inom-och utomhusträning tack vare vårt utegym i en kulturhistorisk 
miljö, säger Ulrich John, ägare och vd för Royal Park STHLM. 
 
-Vi ser ett stort behov av att kunna erbjuda den här typen av resor i Norden och med vår 
erfarenhet från träning och sport så är vi övertygade om att vårt gedigna sport-och 
aktivitetsprogram med fokus på wellness, under sommaren, men även framöver, kommer 
att vara uppskattat, säger Nina Hornewall, kommersiell direktör på Apollo. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Caroline Edelstam, informationsansvarig 
Tel: 0706 98 72 23, e-mail: caroline.edelstam@royalparksthlm.com 
www.royalparksthlm.com 
 
 
 
Royal Park STHLM är en destination med hotell, spa, sport, konferens och möten vid 
Brunnsviken i Hagaparken. Med Haga Health Club, ett exklusivt gym och spa och en 
powerbox med boxningsring, utegym, swimrunbana, kanotuthyrning, restaurang med 
uteservering och sedan en tid tillbaka ett innovations-och utbildningscenter för 
besöksnäringen är ni välkomna att besöka Royal Park STHLM, www.royalparksthlm.com 
 
 


