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Slik blir Park Inns nye fasade.

Haugalandets største hemmelighet
Bar og resepsjonsområdet er allerede nyoppusset. Fasaden som skal få nye aluminiumsprofiler er under oppgradering,
og i løpet av 2010 får hotellet 38 nye rom.
Med en beliggenhet mellom flyplassen,
Husøy og den nye t-forbindelsen har hotellet en mer strategisk beliggenhet enn
noen gang.
- I dag har vi 77 rom, samtidig som vi har
kurs- og konferansekapasitet til 300, forteller sales manager Stine Nordal. – Med de nye
rommene har vi mulighet for en bedre utnyttelse av konferansesalen vår som er Haugalandets mest moderne. I dag har vi mest
kurs og konferanser for lokale bedrifter, fra
neste høst vil vi ha større kapasitet til betjene dette markedet også for overnattende
gjester.

bare en liten spasertur unna. Og vil de inn
til Haugesund sentrum har vi jevnlig bussforbindelse rett utenfor døren, for dem som
ikke kommer med egen bil eller har benyttet seg av vår hotellbilpakke.

Drar nytte av omgivelsene

Øker i nedgang

Park Inn, på folkemunne kjent som flyplasshotellet, er Karmøys eneste hotell. Mange
mente Finn Henderson var gal da han bygget hotell på det som ble karakterisert som
bondelandet i 1987, men hotellet har overlevd og er under stadig utvikling. Fortsatt
i Henderson familiens eie, og med sønnen
Knut Henderson som daglig leder for både
Park Inn Haugesund Airport og Radisson Blu
på fastlandet. Begge hotellene tilhørende
Rezidor-kjeden, som er den raskest voksende hotellkjeden i Europa.
- Vi har en fantastisk beliggenhet her, mener sales manager Svein Jakob Stensland
som det siste året har byttet ut vikinghistorie med hotelldrift. – Beliggenheten midt
mellom Haugalandets største severdigheter
som Avaldsnes,Visnes og Skudeneshavn gjør
selvsagt at vi jobber aktivt mot gruppemarkedet. Men også våre forretningskunder er
interessert i historiske severdigheter. Etter
endt arbeidsdag har de lett tilgang til det vi
kan tilby i vårt nærområde med Avaldsnes

Hotellene på Haugalandet har merket en
markert nedgang i antall gjestedøgn det
siste året, for Park Inn har situasjonen vært
motsatt.
- Vi har økt belegget i 2009, sier Stensland.
– Det kan komme av flere ting, men vi tror
den økte aktiviteten på flyplassen kombinert med den stadig økende virksomheten
på Husøy står for noe av forklaringen. Det er
ikke nødvendig å dra inn til Haugesund for
å overnatte når vi kan tilby flotte fasiliteter
her.
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Stine Nordal og Svein Jakob Stensland, begge i hotellets markedsavdeling, gleder seg over nytt lobbyområde på Park Inn og ser
frem til at hotellet kan tilby 38 nye rom i en ny fløy på sørsiden neste høst.

- Vi har også en stor andel reisende fra distriktet og også Bergen og Stavanger som
overnatter her før eller etter flyreiser, forteller Nordal. – Vi kan tilby parkering av bilen
mens de er borte, og flybussen stopper rett
utenfor for videre transport til flyplassen. Vi
kaller konseptet for Park Sleep & Fly.
Treffsted for lokalbefolkningen

En annen av hotellets målsettinger er å bli et

bedre alternativ for lokalbefolkningen. Etter
oppussingen av resepsjonsområdet har hotellet fått en koselig kaffebar, og restauranten serverer buffet hver kveld.
- Foreløpig satser vi på søndagsmiddagen,
og har en del lokale kunder som spiser den
hos oss, sier Nordal. – Det syns vi er veldig
hyggelig, og vi håper etterhvert at vi skal bli
et attraktivt møtested for Karmøybuer i vår
nærhet.
- Jeg tror Park Inn, og spesielt kurs- og konferansefasilitetene våre er Haugalandets
største hemmelighet, sier Stensland. – Folk
vet rett og slett ikke nok om oss. Det håper
vi å rette på nå, for de som blir kjent med
oss kommer som regel tilbake. Dette hotellet har alltid vært litt spesielt, og det vil vi
fortsatt at det skal være. Vi er veldig spent
på de neste ti årene, for utviklingen her er
enorm.
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