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Stockholm Waterfront blir en av världens främsta mötesplatser 
 
Nu har startskottet gått för Stockholm Waterfront - ett hett efterlängtat kongresscenter med  
plats för 3,000 deltagare och ett fyrstjärnigt hotell med 418 rum mitt i hjärtat av Stockholm. 
Beläget mellan World Trade Center och Stadshuset, intill Centralstationen och Arlanda 
Express, uppförs nu det som redan talas om som en av världens främsta mötesplatser med  
stark internationell lyskraft. Landmärket Stockholm Waterfront beräknas öppna år 2010. 
 
Rezidor har kammat hem det prestigefyllda uppdraget att driva Stockholm Waterfront 
Congress Centre samt hotellet, som döpts till Park Inn Stockholm Waterfront. ”Vi är mycket 
stolta över att få driva och utveckla detta magnifika projekt som starkt kommer att bidra till 
Stockholms status som en av världens vackraste och mest attraktiva städer”, säger Kurt Ritter, 
koncernchef och vd Rezidor. ”Våra rötter finns i Skandinavien medan vår expertis är global. Vi 
tar med oss en svårmatchad kombination av globala nätverk inom reseindustrin och 
världsomfattande försäljning och marknadsföring. Det här blir helt enkelt en unik anläggning.” 
 
Stockholm Waterfront Congress Centre med sin svepande design och skimrande tak blir unik i 
sitt slag, och anläggningen placerar Stockholm i en exklusiv skara världsstäder med 
kongressmöjligheter av denna magnitud. Här kan 3,000 personer samlas i ett graderat  och 
flexibelt auditorium utrustat med avancerad teknologi och en idealisk miljö med perfekt akustik 
för bland annat konserter, framträdanden och exklusiva lanseringar. Bankettmöjligheter finns 
för upp till 2,000 personer med strålande utsikt genom panoramafönstren mot Stadshuset och 
Riddarfjärden. 
 
I projektet ingår även Park Inn Stockholm Waterfront. Hotellet ingår i en av Europas mest 
dynamiska och snabbväxande hotellkedjor, och får ett spektakulärt läge med utsikt mot 
Riddarfjärden och Stadshuset. Det omfattar 418 bekväma och välutrustade rum med utsikt 
över Stockholm, en heldagsrestaurang samt bar och fitnesscenter. Park Inn Stockholm 
Waterfront blir ett hotell och en mötesplats för alla, Stockholmare såväl som besökare. 
 
Rezidor satsar stort på Park Inn i Sverige. Ännu ett Park Inn uppförs i Stockholm, i Hammarby 
Sjöstad. Lite lekfullt kan man säga att hotellet, som får 177 rum, blir stadens första Ski resort, 
då man faktiskt kan spänna på skidorna direkt utanför hotellets entré. Hotellet, med 18 
våningar, blir ett landmärke i området och beräknas öppna 2009. 
 
Ytterligare ett Park Inn är under uppförande i Sverige. Det är beläget i Västra Hamnen i 
Malmö, ett av Skandinaviens snabbast växande områden som även rymmer Turning Torso, 
Malmö Högskola och World Trade Center. Hotellet får 220 rum och beräknas öppna våren 
2010. 
 
Stockholm Waterfront inkluderar även en omfattande kontorsfastighet med 26,000 kvm yta, 
Waterfront Building. Hela projektet Stockholm Waterfront har ritats av arkitektbyrån White. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
För ytterligare information: 
The Rezidor Hotel Group 
Presskontakt: Kristina Windset, tel 070 590 86 38, kristina.windset@rezidor.com  
 
 
Om Rezidor Hotel Group 
 
Rezidor Hotel Group är ett av världens snabbast växande hotellföretag. Gruppens portfölj inkluderar 309 hotell 
med mer än 63.000 rum i drift och under utveckling i 48 länder. 
 
Rezidor driver hotellkedjorna 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. USA-baserade Carlson är största aktieägare 
med 41,7%.  
 
 För ytterligare information om Rezidor, besök www.rezidor.com.  


