Radisson Blu Riverside Hotel i Göteborg blir officiell partner till
Volvo Ocean Race
Göteborg, den 19 mars 2015. Idag blev det klart att Radisson Blu Riverside Hotel i Göteborg blir
officiell hotellpartner till Volvo Ocean Race 2015. Göteborg har tidigare stått som värd för både
stopp och målgång i tidigare upplagor av den prestigefyllda kappseglingen, och den 21 – 28 juni
2015 är det dags för målgång igen.
Efter nio månader till havs, stopp i tio olika hamnar och nästan 39 000 sjömil kommer Volvo Ocean
Race 2015 äntligen att nå den sista anhalten – målgången i Göteborg. En stor publik väntas ta emot
seglarna i hjärtat av Göteborg, och evenemangsområdet Race Village i Frihamnen kommer att bjuda
på en folkfest öppen för alla. Den stentuffa tävlingen avgörs med en kappsegling i Göteborgs
hamninlopp där åskådarna kan följa slutspurten från första parkett.
Radisson Blu Riverside Hotel, centralt beläget i Göteborg vid vattnet och hamnen, är i år officiell
hotellpartner till den prestigefyllda tävlingen.
-

Vi är stolt partner till Volvo Ocean Race. Målgången sker ett stenkast från hotellet och är ett
event som sätter Göteborg och hela Älvstranden på världskartan, en folkfest som vi vill bidra
till! Vårt vattennära läge vid hamnen gör att vi har en naturlig anknytning till båtliv, och ett
evenemang av denna kaliber är självklart viktigt för hela staden Göteborg, säger Malin
Franck, VD på Radisson Blu Riverside Hotel.

Hotellets besökare kommer kunna ta sig till Race Village både med buss, till fots eller med cykel. Då
hotellet har egen brygga kan grupper även anlända direkt via vattnet med exempelvis en chartrad
Paddanbåt. Under samma vecka som Volvo Ocean Race pågår lanseras dessutom den nya busslinjen
ElectriCity, som på tre minuter tar gästerna mellan Lindholmen och Race Village.
Planeringen av den spektakulära målgången i Göteborg har pågått i över två år och nu börjar
utseendet för området äntligen bli färdigt. Race Village håller öppet mellan 21 – 28 juni och erbjuder
aktiviteter för alla åldrar, exempelvis seglingstävling för ungdomar, öppet hus på tävlingsbåtarna,
direktsända race på storbildsskärm, utställningar, mängder av prova-på-aktiviteter och storslagen
scenunderhållning.
-

När båtarna i Volvo Ocean Race kommer hem till Göteborg är det mer än en världsomsegling
som går i mål. Det blir också en startpunkt för att visa upp hur staden utvecklas på ett
hållbart och smart sätt. Utan starka och engagerade partners hade detta inte varit möjligt,
säger Camilla Nyman, VD för Göteborg & Co, som ansvarar för planerandet och
genomförandet av Volvo Ocean Race Göteborg.

För mer information, vänligen kontakta:
Therese Andersson, Director of Sales and Marketing, Radisson Blu Riverside Hotel Göteborg
E-mail: therese.andersson@radissonblu.com, telefon: +46 31 3834068
Om Radisson Blu Riverside Hotel
Radisson Blu Riverside Hotel öppnade 2013 och erbjuder 265 unikt designade rum och sviter i en kreativ och inspirerande
miljö. Hotellets gäster kan njuta av fri tillgång till hotellets CitySpa på våning 11, med spapooler, bastu, gym och en
takterrass med magisk utsikt över hamnen och staden. I den prisbelönta restaurangen och baren Cuckoo’s Nest, serveras
spännande mat och dryck som med fördel avnjuts på uteserveringen under årets varmare dagar. Den moderna
konferensvåningen med de fem ljusa konferensrummen samt närheten till Lindholmen Conference Centre, gör hotellet till
den perfekta mötesplatsen, mitt i det nya Göteborg!
www.radissonblu.com/riversidehotel-gothenburg
Om Rezidor Hotel Group:
The Rezidor Hotel Group är en av världens mest dynamiska hotellkedjor och medlem av Carlson Rezidor Hotel Group.
Koncernen har 430 hotell i drift och under utveckling, och totalt 95 000 rum i 70 länder.
Rezidor driver varumärkena Radisson Blu och Park Inn by Radisson i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA), samt
lojalitetsprogrammet Club Carlson för frekventa hotellgäster. I början av 2014 lanserade Rezidor de nya varumärkena
Radisson Red (Lifestyle Select) samt Quorvus Collection (lyx) tillsammans med Carlson. Rezidor har ett branschledande
program för ansvarsfullt företagande, och har blivit utsett till ett av världens mest etiska företag av den amerikanska
tankesmedjan Ethisphere.
I november 2006 noterades Rezidor på Stockholmsbörsen. Carlson, ett privatägt, globalt hotellföretag med huvudkontor i
Minneapolis, USA, är majoritetsägare.
The Rezidor Hotel Group har även kontor i Bryssel, Belgien.
www.rezidor.com

