
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Pressmeddelande  
28 juli 2008  
 
Rezidor öppnar tre nya hotell i Norge 
 
Rezidor Hotel Group öppnar tre nya hotell i Norge med totalt 704 rum och ökar därmed sin 
portfölj i landet avsevärt. Park Inn Arendal öppnar redan under tredje kvartalet 2008 och följs 
av Park Inn Gardermoen Airport som öppnar under tredje kvartalet 2010 och Radisson 
Sørlandet Resort Tromøya Arendal som beräknas öppna under tredje kvartalet 2011. 
 
”Avtalen är ett viktigt steg för vår affärsutveckling i Norge som är en av våra viktigaste 
hemmamarknader”, säger Kurt Ritter, koncernchef och vd för Rezidor. ”Jag är särskilt glad 
över Park Inn Gardermoen Airport. Rezidor är en av Europas starkaste operatörer av 
flygplatshotell med närmare 30 hotell i drift eller under utveckling. Vårt befintliga flygplatshotell 
i Oslo, Radisson SAS Airport Hotel, går oerhört bra och vi är glada över att även få ett Park Inn 
här i vår portfölj.”  
 
Park Inn Arendal är ett befintligt hotell som idag har 42 rum. Från och med tredje kvartalet 
2008 kommer det att drivas som ett Park Inn. Ett nytt annex ska byggas så att antalet rum blir 
totalt 114 från tredje kvartalet 2009. Hotellet ligger i centrala Arendal som är en stad med 
starka sjöfartstraditioner, belägen 260 kilometer söder om Oslo. I Arendal ligger Gards 
huvudkontor, världens näst största marina försäkringsbolag, men också en stor hamn med 
förbindelser till både Sverige och Danmark. Arendal är även ett populärt semestermål – årligen 
besöker 150 000 personer staden, framför allt under sommaren då staden erbjuder en mängd 
olika kulturevenemang, idrotts- och utomhusaktiviteter.  
 
Park Inn Gardermoen Airport kommer att ligga i terminalbyggnaden mittemot Radisson SAS 
Airport Hotel och bredvid Flyporten Conference Center där hotellet även kommer att ansvara 
för allt som rör driften. Det nybyggda hotellet får 300 rum, en restaurang, bar och ytterligare en 
konferensanläggning. Hotellet öppnar för de första gästerna under tredje kvartalet 2010. Vid 
Oslo flygplats (med över 19 miljoner passagerare 2007) bedrivs verksamhet främst av 
telekomföretag, detaljhandel och myndigheter. Under de senaste åren har dessutom mängden 
flygfrakt ökat stadigt.  
 
Radisson Sørlandet Resort Tromøya Arendal blir ett av Norges största resorts med 290 
rum. Anläggningen kommer att ligga intill stranden, som ett ”kryssningsfartyg på land”. Denna 
imponerande resort öppnar under tredje kvartalet 2011 och får två av Rezidors 
konceptrestauranger, en lobbybar, takeaway-restauranger, en mötes- och 
konferensanläggning och en supermodern spa- och fitnessanläggning. På området kommer 
det även att finnas 40 stugor till försäljning, en åretrunt-skridskobana, en bio, ett äventyrsbad, 
en inomhusparkering på 9 000 m2, en marina som byggs kring berget och ska vara öppen året 
runt samt en liten shoppinggalleria. Sørlandet präglas av sina vackra landtungor som löper 
längs kusten och som snabbt växer till inlandets berg och platåer. Staden står bland annat 
värd för en av Norges största musikfestivaler, Hovefestivalen på Tromøya. Ett annat 
evenemang som hålls i staden är Offshore-VM, Norwegian Grand Prix. 
 
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 över 340 
hotell med mer än71.000 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.  


