
 
 

 

 
 

Pesan penginapan Anda dengan Accor Jakarta Java Flash Sale  
Anggota program loyalitas Accor dapat menikmati diskon sampai 40% ditambah sarapan gratis 

di hotel-hotel di Jakarta dan Jawa  

  
Accor Jakarta Java Flash memberikan penawaran terbaik bagi para anggota setianya dengan 
diskon sampai 40% ditambah sarapan gratis di hotel-hotel Accor yang berada di Jakarta dan 
Jawa untuk periode pemesanan hari ini sampai 14 Juli dan periode tinggal antara tanggal 15 
Juli sampai 31 Desember 2019. 
 
Penawaran ini berlaku di lebih dari 70 hotel di Jakarta dan Jawa di merek MGallery, Pullman, 
Grand Mercure, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles dan ibis budget juga hotel-hotel lainnya yang 
dikelola Accor. 
 
Pemesanan dapat dilakukan langsung lewat www.accorhotels.com. Anggota dari Le Club 
AccorHotels akan mendapatkan diskon sampai 30% ditambah sarapan gratis, dan tambahan 
diskon 10% untuk para anggota Accor Plus. 
 
Untuk menjadi anggota Le Club AccorHotels sangat mudah dan tanpa biaya. Jika Anda belum 
bergabung, bergabunglah sekarang dan nikmati penawaran kali ini dengan mengunjungi  
www.accorhotels.com/leclub serta mulai raih poin untuk menginap di hotel-hotel selanjutnya 
dan berbagai hadiah lainnya. 
 
Accor Plus adalah program gaya hidup berlangganan yang menawarkan diskon besar untuk 
bersantap dan akomodasi ditambah acara dan penawaran eksklusif sepanjang tahun. 
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Pemesanan berdasarkan pada ketersediaan dan ketentuan berlaku. 
 

***selesai*** 

 

 

TENTANG ACCOR 

Accor adalah grup augmented hospitality terkemuka di dunia yang menawarkan pengalaman unik dan bermakna di hampir 

4.800 hotel, resor, dan hunian di 100 negara. Dengan porto folio merek-merek yang tak tertandingi dari mewah ke ekonomi, 

Accor telah menyediakan keahlian hospitaliti selama lebih dari 50 tahun. Melebihi akomodasi, Accor memungkinkan cara-cara 

baru untuk hidup, bekerja, dan bermain dengan makanan & minuman, nightlife, kesejahteraan, dan coworking brands.  Untuk 

mendorong kinerja bisnis, porto folio akselerasi bisnis Accor memperkuat distribusi, operasi, and pengalaman. Para tamu 

memiliki akses ke salah satu program loyalitas hotel paling menarik di dunia. 

 

Accor  berkomitmen dalam penciptaan nilai berkelanjutan, dan berperan aktif dalam memberi kembali bagi  bumi dan dan 

komunitas. Planet 21 – Acting Here merupakan upaya “hospitality yang positif”, sementara Accor Solidarity, pemberian dan, 

memberdayakan orang-orang yang kurang beruntung melalui pelatihan professional dan akses  untuk pekerjaan. 

 

Accor SA secara public terdaftar di Euronext Paris Stock Exchange (ISIN code: FR0000120404) dan di OTC Market (Ticker: ACRFY) 

di Amerika Serikat. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi accor.com. Atau menjadi penggemar dan ikuti kami di Twitter dan 

Facebook. 
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