
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Pressmeddelande 
10 januari 2007 
 
Rezidor öppnar två nya Park Inn i Sverige och Storbritannien 
 
Rezidor Hotel Group har signerat kontrakt gällande två nya Park Inn-hotell, ett i Stockholm och 
ett i Leigh, Storbritannien. 
 
Det nya Park Inn-hotellet i Stockholm, som uppförs i snabbväxande Hammarby Sjöstad, får 
177 rum, beräknas öppna 2009 och blir kedjans sextonde hotell i Sverige. Fastigheten får 18 
våningsplan med en relaxavdelning och takterass högst upp, och blir ett landmärke i området. 
Fastighetsägare och byggherre är Botrygg Bygg AB. 
  
Det nya hotellet ligger i linje med Rezidors strategi att satsa på kraftig tillväxt i den breda 
mellanklassen. ”Park Inn utgör en viktig del i vår tillväxtstrategi, precis som den svenska 
marknaden som har stor efterfrågan på just mellanklasshotell,” säger Kurt Ritter, koncernchef 
och VD Rezidor. I juni förra året tillkännagavs startskottet för nya Park Inn Congress Centre 
Stockholm med 420 rum som  beräknas öppna år 2010. Det blir ett hett efterlängtat hotell- och 
kongresscenter med internationell lyskraft och kapacitet för upp till 3.000 delegater i 
auditorium, vilket placerar Stockholm i en exklusiv skara världsstäder med liknande 
kongressmöjligheter mitt i city. 
 
Park Inn Leigh byggs vid M6 mellan Liverpool och Manchester som en del av nya Leigh Sports 
Village som erbjuder idrottsutbildning, ledande träningsprogram, företagsaktiviteter samt 
konferensmöjligheter. Hotellet, som planeras öppna 2008, kommer att erbjuda 135 rum, en 
restaurang och bar, spa samt mötesfaciliteter. 
 
”Park Inn är en ny och fräsch hotellkedja i mellanklassen, som ger oss goda möjligheter att 
växa snabbt inom ett segment som inte är lika konjunkturkänsligt som hotell i toppsegmentet”, 
säger Kurt Ritter. 
 

Bakgrundsinformation: 
Rezidor Hotel Group är ett av världens snabbast växande hotellföretag. Per den 30 september 2006 
inkluderade gruppens portfölj 272 hotell med ca 55.000 rum i drift och under utveckling i 47 länder. 
Rezidor driver de Carlsonägda kedjorna Radisson SAS Hotels & Resorts, Regent International 
Hotels, Park Inn och Country Inns & Suites i Europa, Mellanöstern och Afrika, samt 
lojalitetsprogrammet goldpoints plus™ för frekventa hotellgäster. Rezidor har signerat ett globalt 
licensavtal med italienska modehuset Missoni gällande utveckling och drift av en kedja livsstilshotell 
med samma namn; Hotel Missoni. 
I november 2006 listades Rezidor Hotel Group på Stockholmsbörsen. Med sina 35% är Carlson 
Companies dess största aktieägare. För ytterligare information om Rezidor, besök www.rezidor.com.  
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