
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Pressmeddelande  
12 november 2008  
 
Rezidor kontrakterar nytt Park Inn i Kazakstan 
 
Rezidor Hotel Group har kontrakterat sitt första Park Inn i Kazakstan. Park Inn Almaty Airport, 
med 133 rum, är beläget intill den internationella flygplatsen och kommer att öppna i december 
i år. Almatys flygplats har ett flertal internationella flygbolag och har ett fördelaktigt läge längs 
rutten mellan östra Asien och Europa. Den gamla Sidenvägen från Kina till väst gick genom 
staden, som fram till 1998 var Kazakstans huvudstad. 
 
”Detta nytillskott är helt i linje med vår tillväxtstrategi för OSS-länderna, som är en växande 
region för vår affärsutveckling”, kommenterar Kurt Ritter, koncernchef och VD för Rezidor. 
 
Förutom 133 rum kommer Park Inn Almaty Airport att erbjuda en restaurang, två barer och ett 
konferensrum. På 5 km avstånd ligger järnvägsstationen med internationella förbindelser till 
Urumqi, Kina och Ryssland. 
 
Kazakstan har omfattande oljefyndigheter på omkring 4 miljarder ton och även stora mängder 
naturgas. Industrianalytiker hävdar att den planerade utvecklingen av oljeproduktionen 
kommer att etablera landet som en av världens tio största oljeproducenter per 2015. 
 
Almaty erbjuder även flera arkitektoniska sevärdheter, bland annat badhuset Arasan och 
katedralen i parken som föräras 28 Panfilov Soldiers. Andra attraktioner inkluderar 
presidentpalatset, Central Museum, Hippodromen samt isstadion Medeu. 
 
 
För ytterligare information: 
The Rezidor Hotel Group 
Presskontakt: Kristina Windset, tel 070 590 86 38, kristina.windset@rezidor.com  
Investor Relations: Christiane Reiter, tel +32 474 407 210, christiane.reiter@rezidor.com    
 
 
 
Om Rezidor Hotel Group 
Rezidor Hotel Group är ett av världens snabbast växande hotellföretag. Gruppens portfölj inkluderar 352 hotell 
med 74,555 rum i drift och under utveckling i 53 länder. 
 
Rezidor driver hotellkedjorna Radisson SAS Hotels & Resorts, Regent International Hotels, Park Inn och 
Country Inns & Suites i Europa, Mellanöstern och Afrika, samt förmånsprogrammet goldpoints plus™ för frekventa 
hotellgäster. Rezidor har signerat ett globalt licensavtal med italienska modehuset Missoni gällande utveckling och 
drift av en kedja livsstilshotell med samma namn; Hotel Missoni. 
 
I november 2006 listades Rezidor Hotel Group på Stockholmsbörsen. USA-baserade Carlson är största aktieägare 
med 42%. Rezidors koncernledning är baserad i Bryssel, Belgien.  
 
För ytterligare information om Rezidor, besök www.rezidor.se.  


