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Untuk segera diberitakan         15 Desember 2017 

MANILA – Red Planet Hotel saat ini memperkuat posisinya sebagai hotel nilai terkemuka di Filipina 

dengan pembukaan hotel ke-12 di Aurora Boulevard, Quezon City. Red Planet Quezon Aurora 

Boulevard mulai menerima reservasi pada 13 Desember 2017 untuk periode menginap mulai 13 

Januari 2018 dan seterusnya. 

Red Planet Quezon Aurora Boulevard adalah properti dengan jumlah 167 kamar yang berlokasi 

berdekatan ke pusat perbelanjaan dan kuliner Cubao dan dekat dengan Cubao Expo. Red Planet 

Quezon Aurora Boulevard terletak dengan baik bagi para tamu yang ingin menghadiri konser dan 

acara di Araneta Center dan Kia Theater. 

Hotel ini memiliki standar Red Planet Hotels terbaru - terang, modern, dan lobi yang inovatif, dengan 

perangkat komputer Apple untuk penggunaan tamu gratis, dan juga hadir "Info Wall" yang berisi 

informasi untuk semua tamu di sekitar hotel, dan "Photo-Me", yang memungkinkan para tamu untuk 

mengambil selfies untuk langsung berbagi di platform Social Media. Selain itu, semua kamar 

dilengkapi dengan fitur yang berbeda seperti free high speed Wi-Fi, shower bertekanan tinggi, dan 

tempat tidur custom-made berkualitas dengan linen thread-count yang tinggi. 

"Dengan dibukanya Red Planet Quezon Aurora Boulevard, grup ini akan beroperasi total dengan 12 

hotel di Filipina ", kata Tim Hansing, Chief Executive Officer Red Planet. "Dan itu akan semakin 

meningkatkan kehadirannya pada Maret 2018 saat pembukaan hotel tambahan di Binondo, Manila, 

dan 5 hotel lainnya saat ini sedang dibangun, "tambahnya. 

Red Planet saat ini memiliki dan mengoperasikan 27 hotel di 4 negara, dengan fokus pada 

kenyamanan, kenyamanan, dan gaya - semua dengan harga yang terjangkau. Jaringan hotel bernilai 

tech-savvy terus menjadi pelopor aplikasi terbaik di kelasnya. Aplikasi yang banyak digunakan telah 

mengubah hotel pengalaman tamu dengan "In-Stay Mode" -nya yang unik. Hal ini memungkinkan para 

tamu untuk langsung mengobrol dengan front desk  hotel, mencari atraksi wisata lokal, dan memesan 

layanan Uber atau Grab. Lebih lanjut,tamu yang menggunakan aplikasi seluler menikmati diskon di 

lebih dari 200 restoran yang terletak di dekat Red Planet Hotel.."  
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Untuk keterangan lebih lanjut atau photo stok dengan resolusi tinggi, mohon hubungi: 

Aline Massart 
Vice President Marketing 
Red Planet Hotels 
Tel:  66 2 613 5818 
Mobile:  66 80 463 2570 
Email:  aline@redplanethotels.com  
 

Tentang Red Planet  

Red Planet Hotels, yang didirikan pada tahun 2010, adalah perusahaan hotel regional milik swasta 

yang berfokus pada kawasan Asia dan memperluas sektor hotel dengan harga terjangkau. Perusahaan 

memiliki dan mengoperasikan 27 hotel di Indonesia (7), Jepang (4), Filipina (11), dan Thailand (5) 

dengan total 4,325 kamar. Sepuluh  hotel tambahan,  terdiri dari 2,070 kamar, akan dibuka di seluruh 

Jepang, Thailand, dan Filipina pada 2017 dan 2018. Hotel-hotel ini akan terbuka dengan menggunakan 

platform teknologi Red Planet yang tangguh dan terukur, menyediakan perangkat lunak reservasi 

canggih, memastikan proses pemesanan yang cepat dan efisien, dan panduan daya tarik lokal untuk 

pelanggan Red Planet terdiri dari sebuah hotel bergaya yang menawarkan hotel dengan semua 

propertinya berlokasi dan memberikan sambungan Wi-Fi berkecepatan tinggi. Perusahaan Red Planet 

yang berbasis di Jakarta (RedPlanet Indonesia - PSKT: IJ) dan Tokyo (Red Planet Japan - 3350: JP) 

terdaftar di Indonesia dan bursa efek Jepang. 
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