PRESS RELEASE

“White Valentine” & “ Prosperous Celebration”, Promo Special dari Fame Hotel

Ingin menghabiskan momen hari kasih sayang anda yang berkesan? Hall of Fame Cafe
menjadi tempat yang pas untuk berbagi kasih dengan orang tercinta. Hall of Fame Cafe yang
terletak di Fame Hotel Gading Serpong menawarkan paket valentine, cukup dengan Rp 150.000
net/pax anda sudah bisa menikmati pilihan menu dari appetizer (Alfalfa Salad atau Chicken Green
Atlantic Salad), ditemani hangatnya sup ( classical creamy pumpkin soup atau creamy tomato pesto
soup), maincourse ( Chicken steak atau Fish grill), dan untuk mempermanis malam valentine anda
bisa di tutup dengan dessert (Heart chocolate atau Pinkiss lady chocolate). Selain itu, alunan lagu
cinta akan menemani makan malam anda yang akan diiringi oleh live accoustic. Spesial malam itu
anda akan disuguhkan dengan sparkling wine untuk anda dan juga pasangan anda. Anda bisa
menikmati promo ini mulai pukul 7 malam hingga 10 malam.

Tidak ketinggalan untuk merayakan tahun baru imlek 2015, kami juga memberikan promo
menarik bagi kaum Tionghoa yang merayakan. Diantaranya adalah Chinese New Year Eve Dinner,
Chinese New Year Package, dan Weekend Chinese New Year Package. Melalui promo Chinese New
Year Eve Dinner, para tamu dapat menikmati makan malam sepuasnya di Hall of Fame Restaurant
yang berlaku pada tanggal 18 Februari 2015, hanya dengan Rp 150.000,- nett / person.
Bagi tamu yang ingin menghabiskan malam pergantian Tahun Baru China bersama dengan
keluarga tersayang, Fame Hotel Gading Serpong memberikan promo Chinese New Year Package
yang berlaku pada tanggal 18 Februari 2015. Dengan harga Rp 568.000,- nett/room, tamu dapat
menikmati Breakfast dan Lunar Eve Dinner untuk dua orang di Hall of Fame Restaurant, 25% disc
for laundry, dan Free Wifi Access. Untuk memeriahkan malam imlek anda bisa menyaksikan atraksi
barongsai yang di adakan pada pukul 7 malam di lobby Fame Hotel.
Tidak habis itu saja, Fame Hotel Gading Serpong juga mengadakan promo menarik lainnya
untuk menghabiskan akhir pekan melalui “Weekend Chinese New Year Package”. Para tamu dapat
menginap selama satu malam di Fame Hotel Gading Serpong hanya dengan Rp 403.000,- nett. Tidak
hanya itu, mereka pun dapat menikmati keuntungan lain, seperti 15% disc Food Consumption di Hall
of Fame Restaurant, Free Wifi Access, serta 25% disc for laundry. Promo ini berlaku dari tanggal
19-22 Februari 2015.

Tentang Famehotel Paramount Serpong
Famehotel Paramount Serpong adalah “The First Smart Hotel in Tangerang “ yang dibangun di jantung CBD (Central
Business District) Serpong untuk melayani kebutuhan pasar lokal di bidang konferensi dan perjalanan bisnis. Hotel yang
memiliki 144 kamar modern dan minimalis, 6 fasilitas ruang pertemuan yang variatif berkapasitas hingga 120 orang ini
mulai beroperasi sejak 4 januari 2013.
Dengan perpaduan desain Minimalis, Modern dan Sexy dengan sentuhan warna ungu dan putih. Lokasi yang strategis
hanya 25 menit dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, serta berada tepat disamping Super market, rumah sakit
internasional, hingga komplek hiburan dan pusat perbelanjaan (mal) Serpong, membuat Famehotel Paramount Serpong
dapat memenuhi kebutuhan. Sebagai Business Traveler yang Smart Famehotel menyediakan ruang pertemuan modern,
dan mempunyai oulet F & B “Hall Of Fame Cafe” sebagai pilihan anda untuk Sarapan, Makan siang hingga makan malam
dengan buffet atau menu a ala carte sesuai dengan selera anda.
Tentang Parador Hotels & Resorts
Parador Hotels & Resorts berdiri pada Agustus 2012 dan diresmikan pada Januari 2013. Parador Hotels & Resorts
merupakan hotel berbasis di Indonesia yang menyusung konsep dan inovasi dengan mengedepankan standar kualitas
serta pelayanan. Menjadi satu – satunya operator hotel di Indonesia yang memadukan pelayanan adat ketimuran yang
sarat akan keramahtamahan dan kehangatan dengan profesionalisme serta standart internasional. Saat ini Parador Hotel
& Resorts menawarkan jaringan Hotel, Kondotel, Seviced Apartments, dan Resorts. Parador Hotels & Resorts mengelola
hotel bintang 5 Grand Atria, bintang 4 Atria, bintang 3 Atria Inn serta bintang 2 Famehotel.

Memiliki visi dan misi yang cukup jelas, yakni menjadi operator hotel terbesar yang berbasis di Indonesia yang memiliki
standar kualitas yang terbaik dengan konsep pelayanan “Modern Asian Hospitality”di tiap lininya, Parador Hotels &
Resorts yakin akan menjadi nomor satu pada bidangnya dengan terget akan mengelola 99 hotel di tahun 2024.
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