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Nytt Park Inn i Norefjell, Norge 
 
 
Rezidor Hotel Group har kontrakterat ett nytt Park Inn i Norefjell, Norge. Hotellet, med 140 
rum, kommer att drivas under namnet Park Inn Nore Park och beräknas öppna sent 2008 eller 
i början av 2009. Mellan 2007 och 2009 avser Rezidor öppna totalt 20.000 nya hotellrum. 
 
”Norden är en av våra viktigaste marknader och en viktig region för vår vidare strategiska 
utveckling”, säger Kurt Ritter, koncernchef och vd för Rezidor. ”Park Inn är vårt snabbast 
växande varumärke och blir mer och mer synligt i Norge. Nore Park är vårt femte projekt i 
landet”. 
 
Norefjell är en välkänd skidort, belägen endast en timme från Oslo och även känt som Oslos 
högsta fjäll. Under de olympiska spelen 1952 ägde utförsåkningen rum i Norefjell. 
 
Det nybyggda Park Inn Nore Park blir en del av ett omfattande projekt som inkluderar hotell, 
lägenheter, butiker, en golfbana och en skridskobana. Förutom 140 rum kommer hotellet 
erbjuda två restauranger, en bar, mötes- och konferensfaciliteter samt ett fitnesscenter. 
 
 
 
Fakta: 
Hotell: Park Inn Nore Park 
Antal rum:  140 
 
Mellan 2007 och 2009 avser Rezidor att öppna totalt 20.000 nya hotellrum. 
 
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 309 hotell 
med mer än 63.000 rum i drift och under utveckling i 48 länder. 
 
Rezidor driver hotellkedjorna Radisson SAS Hotels & Resorts, Regent International Hotels, Park Inn och 
Country Inns & Suites i Europa, Mellanöstern och Afrika, samt lojalitetsprogrammet 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 41,7%.  För ytterligare information om Rezidor, besök www.rezidor.com.  


