SIARAN PERS
UNTUK SEGERA DITERBITKAN

PARADOR HOTELS & RESORTS TURUT MENGEMBANGKAN INDONESIA TIMUR

Jayapura, April 2016.
Pengembangan pembangunan dan infrastruktur di Tanah Papua telah menjadi salah satu agenda
pemerintah Indonesia sejak tahun 2014. Beberapa perusahaan ritel modern berusaha dihadirkan demi
memenuhi kebutuhan pasar yang sangat potensial. Melihat hal itu, Parador Hotels & Resorts ingin ikut
andil dalam pengembangan pembangunan di wilayah Indonesia Timur tersebut dengan menghadirkan
hotel bintang 4 tertinggi dan termewah, yaitu Atria Hotel Jayapura.
Tepat pada tanggal 9 April 2016, Parador Hotels & Resorts telah sukses melaksanakan upacara peletakan
batu pertama untuk pembangunan Atria Hotel Jayapura. Dihadiri oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe,
S.IP, MH, Chief Operating Officer dan Direktur Marketing Parador Hotels & Resorts serta jajaran direksi
dari Paramount Enterprise selaku pemilik hotel.
Ricky Theodores, selaku Chief Operating Officer Parador Hotels & Resorts dalam kata sambutannya
mengatakan “antusiasme kami begitu tinggi dengan segera dimulainya pembangunan dari Atria Hotel
Jayapura ini. Baik dari konsep bangunan hingga fasilitas yang kami tawarkan, sudah kami rancang
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sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan pasar di Jayapura. Kami yakin Atria Hotel Jayapura akan
menjadi pilihan hotel nomor 1 bagi masyarakat Jayapura.”
Atria Hotel Jayapura, dengan ketinggian 23 lantai akan memiliki berbagai macam fasilitas mewah dan
lengkap:







Ballroom kapasitas 1500 orang, merupakan ballroom terbesar di Papua.
6 buah meeting room dengan kapasitas masing-masing 60 - 100 orang.
200 kamar yang terdiri dari 5 tipe kamar yaitu: Deluxe, Executive, Junior Suite, Suite dan
yang paling mewah yaitu Governor Suite dengan luas kamar 200 sqm dan di dalam Governor
Suite tersebut terdapat meeting room, dining room & living room.
Hotel yang direncanakan akan selesai dibangun pada akhir tahun 2017 ini juga dilengkapi
oleh coffee shop, Indonesian food restaurant dan Chinese food restaurant.
Fasilitas executive lounge juga akan dibuat untuk para tamu yang menginap di executive
floor dimana mereka dapat menikmati sarapan hingga makan malam di lounge tersebut
dengan pemandangan kota Jayapura 180 derajat.
Helipad, dimana Atria Hotel Jayapura merupakan properti pertama di Jayapura yang
memiliki fasilitas tersebut.

***
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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