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Earth Hour merupakan waktu dimana seluruh masyarakat yang ada di seluruh dunia bersama-sama
melakukan kampanye sebagai bentuk cinta lingkungan dan penghematan energi. Saat ini, sudah ada
99 negara yang ikut berpartisipasi dalam Earth Hour 2015 termasuk Indonesia.
Grup Parador Hotels & Resorts yang terdiri dari Atria Hotel & Residences Gading Serpong, Atria Hotel
Magelang, Atria Hotel Malang, Ara Hotel Gading Serpongdan Fame Hotel Gading Serpong juga ikut
berpatisipasi dalam kampanye dunia ini.
Untuk unit hotel yang berada di kawasan Gading Serpong, Tangerang, telah dilakukan kegiatan
kampanye gabungan dengan tema “Ini Aksiku, Mana Aksimu” yang bertempat di Pasar Modern
Paramount Gading Serpong tepat pada tanggal 28 Maret 2015. Masing-masing perwakilan dari setiap
unit hotel melakukan aksi “rampas plastik”, dimana setiap orang yang berbelanja di pasar dengan
menggunakan kantong plastic akan diganti dengan eco-friendly bag yang dibagikan oleh unit hotel.
Sebanyak 1000 buah eco-friendly bag telah dibagikan kepada pengunjung pasar. Kegiatan ini juga
dilakukan bekerjasama dengan komunitas Earth Hour Tangerang.
Sedangkan untuk unit hotel yang berada di Malang, yaitu Atria Hotel Malang, mengadakan School
Campaign pada 20 Maret 2015 di SDN Rampal Celaket 1 yang diantaranya adalah penyuluhan tentang

apa itu Earth Hour, bagaimana dampak dari pemanasan global, game cara memilah sampah yang baik
(mana organik mana anorganik) dan pada puncak acara Atria Hotel membagikan lebih dari 80 buah
Tumbler (tempat minum) pemberian Tumbler ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada
anak-anak bagaimana pentingnya menjaga kelestarian bumi dengan tidak menggunakan botol minum
plastik yang akan dapat mengakibatkan penimbunan sampah plastik yang semakin tinggi.

Untuk unit hotel yang berada di Magelang, yaitu Atria Hotel Magelang, mengadakan event kuliner sehat
yaitu Angkringan Sehat. Angkringan Sehat diadakan pada tanggal 28 Maret 2105, mulai pukul 19.00
WIB sampai dengan 22.00 WIB di Car Free Night di depan Atria Hotel Magelang. Angkringan Sehat
menyediakan berbagai jenis makanan sehat seperti karedok dan gado-gado. Untuk dapat menikmati
kuliner sehat ini, para pengunjung cukup membayar Rp 35.000/orang untuk dapat menikmati semua
jenis makanan yang tersedia dalam Angkringan Sehat.
Pada malam harinya, setiap unit di bawah naungan Parador Hotels & Resorts melakukan aksi
pemadaman lampu selama satu jam mulai pukul 20.30 – 21.30 WIB. Setiap unit juga memberikan
sosialisasi kepada tamu untuk ikut serta dalam aksi ini di masing-masing kamar hotel mereka. Selain
itu juga dilaksanakan Intimate Dinner untuk para tamu yang ingin merasakan sensasi makan malam
pada saat pemadaman lampu dilakukan.
Grup Parador Hotels & Resorts mengadakan berbagai kegiatan ini dengan tujuan dapat ikut
berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dan menjadi bagian dari perubahan untuk dunia yang
berkelanjutan.
***

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.
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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