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Parador Hotels & Resorts, jaringan operator hotel terkemuka di Indonesia dengan resmi membuka
brand Fame Hotel yang ke-2 yaitu Fame Hotel Batam pada tanggal 16 Januari 2016. Acara
pembukaan hotel yang dimiliki oleh salah satu perusahaan asal Batam, PT Vista Inti Nusa ini dihadiri
oleh 300 tamu undangan termasuk H. Ginto Yono, BE., SE., MM. selaku Asisten Walikota Batam III
Bidang Ekonomi dan Bisnis. Hotel yang berlokasi di daerah Batu Aji, Batam ini sukses mencapai
100% okupansi pada hari pertama buka.
Acara yang dimulai pada pukul 15.00 WIB ini dibuka dengan kata sambutan oleh Chief Operating
Officer Parador Hotels & Resorts, Ricky Theodores. Beliau mengatakan “Puji Syukur kami panjatkan
sedalam-dalamnya, dengan resmi dibukanya Fame Hotel Batam untuk menjawab kebutuhan
akomodasi di daerah Batu Aji pada khususnya dan dengan ini pula Parador mendapatkan
kesempatan melebarkan sayapnya merambah ke pulau Sumatra. Kami juga begitu antusias
menyambut hotel pertama kami di Batam yang memiliki konsep lifestyle dengan harga yang
ekonomis. Konsep yang dimiliki oleh Fame Hotel Batam memang dirancang dengan sentuhan
glamor, sehingga tamu yang menginap dapat merasakan aura layaknya bintang terkenal. Kami yakin
Fame Hotel Batam dapat diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Batam dan tamu-tamu yang
menginap baik dari korporat, pemerintahan maupun tamu asing yang berkunjung ke Batam serta
menjadi brand hotel yang paling diminati dalam waktu singkat karena keunikan yang dimiliki.”
Kata sambutan juga diberikan oleh pemilik PT Vista Inti Nusa dan dilanjutkan oleh perwakilan dari
Walikota Batam, H. Ginto Yono, BE., SE., MM. Acara berlangsung dengan sangat meriah hingga tiba

pada puncak acara yaitu pemukulan gong sebagai simbol bahwa Fame Hotel Batam telah resmi
dibuka oleh H. Ginto Yono, BW., SE., MM dilanjutkan dengan tur keliling melihat fasilitas hotel dan
makan malam di Popcorn Resto.
Fame Hotel Batam merupakan brand Fame Hotel kedua yang dikelola oleh Parador setelah Fame
Hotel Gading Serpong, Tangerang - Jakarta yang telah beroperasi sejak Desember 2012. Fame Hotel
Batam memiliki 142 kamar dengan 5 tipe kamar, yaitu Superior, Deluxe, Executive, Junior Suite dan
Suite. Nuansa interior yang mengusung tema dari era 1950an hingga era 2000an dapat dirasakan di
setiap lantai “chronicle floor concept”, dimana terdapat poster-poster film terkenal yang menjadi
dekorasi utama lengkap dengan alunan musik dari setiap era, sehingga para tamu dapat merasakan
nuansa era berbeda di setiap lantainya. Interior kamar Fame Hotel Batam juga memiliki sentuhan
yang sama dimana didalamnya terdapat foto public figure, kursi director film, 99 positive words pada
dinding kaca kamar mandi dan amenitis seperti kaset dari era sebelum 2000an agar tamu hotel dapat
bernostalgia seperti kembali ke era tersebut.
Fasilitas pendukung lainnya yaitu Popcorn Resto dan WoF (Walk of Fame) Sky Bar siap menjamu
tamu dengan hidangan special, serta 5 ruang pertemuan untuk memenuhi kebutuhan MICE di
Batam. Salah satu hal menarik yang dapat ditemui di setiap Fame Hotel dimanapun berada yaitu
adanya Smart Check-in Booth, dimana para tamu dapat melakukan check-in sendiri secara cepat
tanpa harus mengantri di front office. Fame Hotel lain yang akan segera buka yaitu Fame Hotel Bali
pada pertengahan tahun ini serta Fame Grand Cakung Jakarta dan Fame Hotel Jayapura yang
diharapkan akan buka pada tahun 2017.
***

Tentang Parador Hotels & Resorts
Diluncurkan pada Januari 2013, Parador Hotels & Resorts telah berkembang dan dengan cepat dikenal dalam
industri perhotelan. Mendedikasikan diri untuk menjadi tim manajemen perhotelan paling inspiratif yang
memilikitujuan mengelola 99 hotel, resor dan residences pada tahun 2024. Memenangkan perhargaan Leading
Local Hotel Chain pada ajang Indonesia Travel & Tourism Awards 2015/16.
Dari layanan dan kenyamanan terpilih, Parador memiliki lima brand untuk dikelola; Vega Hotels, Atria Hotels, Ara
Hotels, Fame Hotels, dan Starlet Hotels yang mana dari seluruh properti ini merupakan perpaduan dari
keramahan dan profesionalitas Asia. Berdasarkan komitmen dan inovasi, PHR menawarkan berbagai alternatif
bagi para tamu dan memberikan yang terbaik bagi seluruh stakeholder. Kami bertanggungjawab dalam kualitas,
memberikan kepuasan kepada para pelanggan, dan juga bertindak dengan integritas penuh dalam setiap hal
yang dilakukan. Parador Hotels & Resorts akan selalu menjadi perusahaan yang dapat diandalkan oleh para
investor.
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