
I N S P I R A

engaging your senses

Matahari sore begitu cerah.  Cuaca seperti 
tersenyum pada tamunya.  Perjalanan panjang 
20 jam dari Jakarta-Lisboa seolah pupus 
terbawa angin lembut dari seberang.  Dari luar 
Lisbon Airport bisa dilongok bibir laut dari tepi 
Lautan Atlantik. 

Taksi Mercedes Benz 
membawa saya dan 
kawan dari Australia 
menikmati lika liku 
jalanan hingga memasuki 
kawasan dengan jalan 
bebatuan yang rapi. 
Lorong-lorong di 
sepanjang bangunan-
bangunan tua.  Inilah 
kawasan pusat bisnis 
dimana   Inspira Santa Marta Hotel berada.

Hotel Inspira merupakan salah satu jaringan 
Santa Marta Hotel yang tersebar di beberapa 
tempat di Portugal.  Hotel Inspira didesain 
sebagai “urban retreat” yang terletak sangat 
dekat dengan Marques de Pombal Square dan 
Avenida da Liberdade.  Avenida da Liberdade 
merupakan sebuah bolevar dan kawasan bisnis 
utama di Kota Lisboa.  Bolevar ini dibangun 
pada abad 19 dengan gaya seperti Champs-
Elysees di Paris.  

Meskipun hotel ini berkelas bintang 4 tetapi 
sebetulnya desain, pelayanan, fasilitas dan 
valuesnya melebihi hotel bintang 4. 

Disamping sebagai oasis dari vibran 
metropolitan, Hotel Inspira juga merupakan 
hotel yang dirancang sebagai tempat tinggal 
yang memberi pengalaman ecologically 
sustainable hotel.  Manajemen hotel 
menerapkan policy of sustainability pada setiap 
aspek fisik dan proses pengelolaannya. Materi 

bangunan yang digunakan, kertas-kertas yang 
digunakan hingga listrik.  Penyalaan listrik pada 
lorong menuju kamar didesain secara otomatis 
yang memungkinkan hanya menyala pada saat 
ada seseorang melintasi lorong tersebut.  

Dalam laman mereka disebutkan komitmennya 
mendorong dan melibatkan customer, 
karyawan, mitra, pemasok dalam upaya 
gerakan-gerakan kelestarian.   Ini dilakukan 

misalnya dengan 
berinvestasi untuk 
mengurangi dan 
menghilangkan material 
dan limbah yang 
berbahaya, menghemat 
konsumsi air dan listrik 
dan berusaha untuk 
mencapai standar-standar 
kelestarian lingkungan 
dari pihak ketiga.

Dari aspek sosial Inspira Hotel menginspirasi 
dan mendorong sustainable attitude diantara 
pada stakeholders, mitra, vendor, karyawan dan 
customer.  Bermitra dengan organisasi 
masyarakat untuk gerakan sosial, termasuk 
memberi akses pada pemasok barang lokal dan 
produk fair trade. 

Atas komitmen itu Inspira Hotel telah 
mendapatkan beragam sertifikat: The Green 
Globe untuk tourism and travel,  The Green Key 
- International Award for Environmental 
Education that promotes sustainable tourism 
through the recognition of good practice, Travelife 
- Certification untuk tourism yang mendorong 
good practice on sustainability, Certificate 
CarbonoZero, Sustainable Development 
Award - Initiative.   

Inspira Hotel prakarsa yang memberi inspirasi...
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