Hotel gæster, ansatte og lokale løber sammen i Ni´mat Running Club
Frisk luft, den skønne natur og en energisk start på dagen. Kom og deltag i Ni´mat
Running Club og få en perfekt start på dagen.
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 vores gæster en sund og bæredygtig mulighed for at føle
stemningen der er i nabolaget omkring hotellerne. Det er vigtigt for os at give vores
gæster en tilhørsfølelse og 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 Ni´mat Spa hotelgæsterne en løbeklub
med professionel løbecoach. Løbeklubben finder sted tirsdag og torsdag morgen fra
kl.7:00 – 9:00 og det er gratis for hotellets gæster. Løbeturen foregår fra kl.7.00 - 8.00 og vil
være på 4-5 km i vores smukke nabolag omkring Nansensgade. Fra kl.8.00 – 9.00 vil spaen
eksklusivt åbne for løbeklubbens gæster, hvor der vil være mulighed for at nyde Jacuzzi,
sauna og aroma dampbad i Ni´mat Spa og slutte af med en sund og energifyldt smoothie.
Det eneste vores gæster skal gøre er at tilmelde sig i receptionen og møde op kl.7:00 iført
løbetøj. Løbecoachen vil her fra sørge for en energisk oplevelse i smukke København.
Inkorporeret i turen rundt i København, vil der være indlagt pauser, hvor coachen vil guide
igennem forskellige træningsøvelser, såsom squats, lounges, sit-ups og push-ups. På den
måde får du trænet hele kroppen før dagens eventyr begynder.
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, andre ansatte eller
endda lokale fra nabolaget. Ni´mat Running Club er åben for både lokale, Arthur Hotels’
ansatte og gæster.

Press contacts:

Press Manager Marie Thyssen
T: +45 3345 7715, E: mt@arthurhotels.dk
CEO & Owner Kirsten Brøchner
M: +45 4068 4405, E: kb@arthurhotels.dk

Our tags are: #ibsenshotel, #hotelkongarthur #arthurhotels
High resolution press photos (300 dpi) are available via our online photo download:
www.arthurhotels.dk/the-hotel-group/press/photo-download

