Hotel gæster, ansatte og lokale løber sammen i Arthurs Løbeklub
Frisk luft, sightseeing i Københavns charmerende gader og en energisk begyndelse på
dagen. Hvad mere kan man ønske sig?
Vi ved, at der er mange løbere i blandt vores gæster - og at det kan være svært at løbe i
nye omgivelser. En løbetur giver en sund og bæredygtig mulighed for at føle stemningen i
nabolaget omkring hotellerne og for at opleve København. Det er vigtigt for os at give
vores gæster en tilhørsfølelse, en følelse af deres andet hjem. Selvom man kun bor hos os
nogle få dage, kan man føle sig som en lokal.
Som en ny og anderledes indgangsvinkel, tilbyder Arthur Hotels gæster på Ibsens Hotel
og Hotel Kong Arthur en løbeklub med vores helt egen løbecoach. Vi løber tirsdag til og
med lørdag morgen fra kl.06:30 – 07:30 i hverdagen og fra kl.07:30 – 08:30 om lørdagen. Det
er fuldstændig gratis at deltage. Løbeturen er på 4-5 km og går rundt i vores smukke
nabolag i området omkring Nansensgade.
Det eneste vores gæster skal gøre er at tilmelde sig i receptionen og møde op foran
Ibsens Hotel kl. 06:30 på hverdage og kl.07:30 på lørdage, iført løbetøj. Løbecoachen vil
herfra sørge for en energisk oplevelse i smukke København. Der er indlagt pauser
undervejs, hvor coachen vil guide løberne igennem forskellige træningsøvelser, såsom
squats, lounges, sit-ups og push-ups.
Løbeklubben er en fantastisk måde at skabe et netværk med andre gæster og man skal
ikke blive overrasket over at løbe side om side med hotellets ledere, ansatte eller endda
lokale fra nabolaget. Arthurs løbeklub er nemlig åben for både lokale, Arthur Hotels’
ansatte og gæster.
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