
 
 

 
Pressmeddelande juli 2020 

Libanesisk Afton - Beirut in the Park – 24-26 juli 
 
De kulinariska gästspelen avlöser varandra på Royal Park STHLM och nästa pop-up är 
Beirut in the Park – en libanesisk afton på terassens uteservering intill Brunnsvikens kant i 
Hagaparken, den 24-26 juli. Libanons smaker och färger sätter igång alla sinnen – mixed 
grill och andra enklare rätter från grillarna och en uppvisning i traditionell meza-konst och 
magdans. 

 
 
Under hela sommaren på Royal Parks terrass i stora, rekommenderade avstånd, arrangeras 
olika kulinariska gästspel och andra spännande överraskningar. I helgen tar Libanon över 
med Beirut in the Park och hela helgen erbjuds grillade rätter med oxfilé, lax, entrecôte, 
Shish Köfta och Shish Tawook samt falafelltallrik. Allt detta kombinderas med varma och 
kalla mezes såsom spenatpiroger, ostrullar, Halloumi, hommus, tabobouleh och libanesisk 
blandsallad – Fattoush. Middagen avrundas med traditionella libanesiska desserter som 
eclair med frukt och glass samt Baklawa. På dryckesbordet återfinns både libanesiskt vin och 
arrack medan shisha-loungen erbjuder avkoppling med vattenpipa till tonerna av livemusik 
och rytmisk magdans. 
 
- Vi bjuder kontinuerligt in aktörer och artister att få gästspela och nyttja den stora 
utomhusytan med utsikt över Brunnsviken, den nybyggda scenen i trädgården och på Royal 
Parks Bakficka. För oss är det viktigt att skapa aktivitet, säger entreprenören Ulrich John, 
ägare av Royal Park Sthlm och verksamheten på destinationen samt initiativtagare av Royal 
Park Hospitality & Education Hub Sthlm. 
 
 
 
 



 
 
På Royal Park finns det även spa i trädgården där man kan få en härlig massage eller få 
manikyr och pedikyr samt Royal Park Beach Club, sandstrand och brygga, där man kan hyra 
solstolar, kanoter, kajaker, paddle boards och Segways för en tur i den vackra nationalparken 
och. 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. Tidigare i sommar har Punk 
Royale gästspelat och i augusti kör de kräftskiva, Thai in the Park bjöd på autentisk street 
food och sen får vi se vad nästa överraskning blir! 
 
Information och priser 
Libanesisk Afton inkluderar: 

• 14 varma & kalla meze 
• Mixed grilled special – oxfilé, kyckling & lamb racks 
• Traditionell Dessert 
• Sittningstid kl. 19.00 – 23.00 (4 tim)  
• Entré till Royal Parks Bakficka för efterspel 

 
595 SEK per person 
 
Libanesisk Afton & Övernattning inkluderar: 

• Libanesisk Afton samt 
• 1 natt i Dubbelrum 
• Frukost 
• Access till Haga Health Club 

 
1095 SEK per person 
 
Anmälan: https://www.royalparksthlm.com/event/beirut-in-the-park/ 
 
 
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 
 
	
	
	
	


