SIARAN PERS
UNTUK SEGERA DITERBITKAN

PARADOR HOTELS & RESORTS KEMBALI RAMAIKAN INDONESIA TIMUR
DENGAN MENGHADIRKAN FAME HOTEL JAYAPURA
Jayapura, 3 Februari 2017
Pengembangan pembangunan dan infrastruktur di wilayah Indonesia Timur memang telah menjadi
salah satu agenda pemerintah Indonesia sejak tahun 2014. Beberapa perusahaan ritel modern
dihadirkan demi memenuhi kebutuhan pasar yang sangat potensial. Parador Hotels & Resorts pun
ingin ikut serta dalam pengembangan pembangunan di wilayah Indonesia Timur dengan
menghadirkan lifestyle hotel, yaitu Fame Hotel Jayapura.
Tepat pada hari Jumat, 3 Februari 2017, Parador Hotels & Resorts telah sukses melaksanakan acara
ceremonial peletakan batu pertama untuk pembangunan Fame Hotel Jayapura. Acara ceremonial ini
turut serta hadiri oleh Johannes Hutauruk selaku Deputy Chief Operating Officer Parador, Erich
Hirawan selaku Operation Director Parador, Pramita Sari selaku Corporate Director of Communications
Parador, jajaran Komisaris PT Papua Sukses Mandiri serta Christina Gabriela selaku Direktur Utama,
Yohanes Wemben selaku Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Jayapura dan segenap aparat
pemerintahan Kota Jayapura.
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Johannes Hutauruk, selaku Deputy Chief Operating Officer Parador Hotels & Resorts dalam kata
sambutannya mengatakan “kami sangat bersemangat sekali menghadirkan Fame Hotel di Tanah
Papua, didukung dengan konsep dari Fame Hotels sendiri yang sangat unik serta design arsitektur yang
kami rancang sedemikian rupa sehingga kental dengan nuansa Tanah Papua. Kami yakin, Fame Hotel
Jayapura
akan memberi warna baru untuk industry perhotelan di Indonesia Timur ini.”
Hotel setinggi 11 lantai yang memiliki luas bangunan 6928 m2  dan luas tanah 1.268 m2  dilengkapi
dengan serangkaian fasilitas antara lain:
● 120 kamar, masing-masing kamar memiliki luas 20.42 m2
● 4 meeting room
● Kolam renang
● Indoor restaurant
● Outdoor restaurant (rooftop café) dimana para tamu dapat menyantap hidangan
ditemani oleh pemandangan kota Jayapura.
Untuk konsepnya sendiri, hotel yang ditargetkan akan dibuka pada bulan Oktober 2018 ini juga
mengusung tema film dan musik mulai dari era tahun 1960 hingga 2000-an. Pelayanan yang diberikan
kepada tamu layaknya seorang selebriti hingga design interior yang selaras dengan tema musik dan
film. Para tamu akan dibawa bernostalgia dengan alunan musik, lukisan selebriti dunia di dalam kamar,
serta poster film-film terkenal yang berbeda setiap lantai sesuai tema eranya layaknya sebuah gedung
bioskop. Para tamu akan langsung merasakan suasana hotel yang berbeda bahkan ketika mulai
memasuki lobby hotel. Fame Hotel Jayapura akan menjadi hotel Fame ke empat setelah Fame Hotel
Gading Serpong, Fame Hotel Batam dan Fame Hotel Sunset Road, Kuta Bali.
***
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. Telah dua kali memenangkan perhargaan Leading Local
Hotel Chain pada ajang Indonesia Travel & Tourism Awards 2015/16 dan 2016/17.
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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