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Sprakande nyårsfirande - tiderna till trots - 
med skaldjursplateau och champagne i 
överflöd 
Trots tuffa tider så kör vi så det ryker! I positiv anda ringer Royal Park STHLM in det nya 
året med ett överflöd av skaldjur och champagne, antingen i en egen svit, i ett underbart 
rum med balkong med utsikt över vackra Brunnsviken eller varför inte med 
rekommenderade avstånd på uteserveringen eller i restaurangen Vi erbjuder den där lilla 
extra lyxen när SPA:et öppet och massageterapeuterna står redo i givakt för att förgylla 
upplevelsen och de vedeldade badtunnorna i trädgårdsterrassens gömda hörn bidrar till en 
fängslande kväll.  

 

Hur firar man nyår med nya restriktioner i säkra avstånd? Trädgårdsterrassen står öppen 
med unikt uppvärmt tält för de som vill vara utomhus. De vedeldade badtunnorna erbjuder 
en spektakulär naturupplevelse och behandlingar erbjuds för den som vill ladda batterierna. 
Lobster rolls på brioche trängs med vinkokta musslor, Maraîne ostron, räkor från Smögen, 
hummer och krabba, Skagen och löjrom på de överfulla skaldjursplateaurna som dukas upp i 
triumf över ett tillryggalagt år. Vill man fortsätta kvällen lite längre kan man passa på att 



boka en svit eller ett rum med balkong för att insupa natten och tolvslaget med utsikt över 
Brunnsviken och Hagaparken där rumsservicen rullar. 

För Royal Parks veganska gäster erbjuds även en växtbaserad plateau-upplevelse med vegan 
lobster roll i form av palmhjärta på brioche, päronsallas med pepparot och macademia 
cashew cheese, veganska ostron, ceviche och mycket mer. 

-I dessa svåra tider när vi inte kan resa och umgås som vanligt känns det extra fint att kunna 
erbjuda våra gäster en magisk kväll i gemenskap trots rådande restriktioner, antingen på 
rummet eller i vår restaurang. Det finns även de som helst vill umgås utomhus och då är 
vårt, stora uppvärmda och vinterdekorerade tält ett bra alternativ, säger entreprenören 
Ulrich John, ägare av Royal Park STHLM och verksamheten på destinationen samt 
initiativtagare av Royal Park Hospitality & Education Hub. 

I tältet står borden långt isär och man kan njuta av autentisk streetfood under julafton och 
mellandagarna samt självaste nyårsafton; ela på en grilltallrik till bords och annars serveras 
alltifrån grillspett, pizza, hamburgare, crêpes, soppa och flertalet växtbaserade 
överraskningar. 

Vi fortsätter sen nyårsfirandet med ett Royal Russian New Year den 16-17 januari där man 
kryssar mellan kaviar- och vodkastationerna och lusthuset ställs om till vinterpalats för att 
sen glida förbi Lajkaloungen och stämningen byggs upp med kalinkadans. 
 
För bokning: https://www.royalparksthlm.com/event/nyar-pa-royal-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 
 
 
 
 
 
 
 


