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THE SUNAN HOTEL SOLO KEMBALI RAIH PENGHARGAAN DARI TRIPADVISOR  

 

The Sunan Hotel Solo kembali membukukan satu penghargaan Certificate of Excellent 2014. Penghargaan 

bergengsi dari situs perjalanan dunia Tripadvisor  ini diberikan kepada hotel atau properti yang  mampu 

secara konsisten meraih penilaian tertinggi dari wisatawan tripadvisor. Public Relations Manager The 

Sunan Hotel Solo Retno Wulandari menyampaikan Penghargaan ini menjadi penghargaan kedua yang 

diperoleh pada semester pertama. Sebelumnya The Sunan Hotel Solo berhasil  memenangkan 

penghargaan Travellers ‘s Choice Tripadvisor kategori Top 25 Hotels For Families – Indonesia.  

Sementara itu General Manager The Sunan Hotel Solo Mustafa Rahmatono menyampaikan bahwa 

penghargaan yang secara berturut turut diterima ini menjadi bukti  kepercayaan  dari seluruh tamu yang 

pernah menginap  dan menuliskan reviewnya di situs perjalanan dunia  Tripadvsior. Kami  merasa bangga 

dan terhormat mendapatkan kepercayaan yang luar biasa sehingga selama dua tahun berturut - turut 

menempati rangking 1 hotel di Solo dalam review yang diberikan oleh wisatawan Tripadvisor. Di sisi lain 

penghargaan  ini juga menunjukkan kesiapan The Sunan Hotel Solo dalam menyongsong era online 

tuturnya.  Melihat perkembangan dunia perhotelan saat ini dan maraknya kehadiran hotel baru di Solo 

menuntut semua pelaku industry perhotelan mampu membangun strategi yang tepat untuk 

memenangkan pasar.  

Dalam menyiapkan program lebaran The Sunan Hotel Solo juga telah menyiapkan Paket Lebaran baik 

berupa paket kamar ataupun paket makanan dan minuman. Untuk reservasi kamar pada saat lebaran 

para tamu juga bisa mengakses langsung melalui Sunan E Booking dengan alamat www.thesunan 

hotelsolo.com   

Reservasi lainnya juga bisa dilakukan melalui online travel agent seperti agoda.com, booking.com dan 

sebagainya. Para tamu juga bisa melakukan pemesanan secara langsung ke hotel dengan harga Paket 

Lebaran yang dibanderol Rp 838.000,- net/malam/kamar. Untuk jenis Kamar Deluxe periode 26 Juli Juli – 

3 Agustus 2014 dengan minimal masa menginap selama 2 malam. Harga ini sudah termasuk  sarapan pagi 

untuk 2 orang. Untuk menyemarakkan lebaran The Sunan Hotel Solo Idul Fitri Festival lebaran Buffet 

Dinner. Jamuan makan malam ini juga akan dilengkapi dengan suguhan hiburan Solo Art Performance 28 

– 31 Juli 2014 mulai pkl 18. 30 – 22.30  wib di Narendra Restauran. Harga yang ditawarkan Rp 135.000,- 

nett / orang.  
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