
 

 

 

Pokémon Adventure at Peninsula 

Tokyo 
 
Dengan aksen Konteporer yang menggabungkan unsur Tradisional Jepang dengan Modern, Hotel yang 
berada di Distrik Marunouchi ini menyajikan sensasi yang berbeda bagi tamu-tamu nya. Mengambil 

desain singkat " international in design, but Japanese by inspiration ", desainer interior Yukio 
Hashimoto memadukan kaya warna nada bumi, hutan, lacquer, marmer dan batu dengan desain dan 
fungsionalitas untuk menciptakan suasana yang mewah dan menyejukan hati. 
 

The Peninsula Tokyo tidak hanya memerhatikan tentang arsitektur, tetapi juga program atau 
acara yang di selenggarakan oleh pihaknya. Mengedepankan sisi kehangatan keluarga, hotel ini 
menyusun kegiatan yang menyenangkan khusus untuk anak-anak seperti game wind chime-
making dan origami untuk anak-anak.  
 
Dan Mulai 1 Oktober 2014, hotel ini juga telah berkolaborasi dengan The Pokémon Company 
untuk mengajak anda berpetualang di dunia Pokemon dengan tema "Pokémon Hotel 
Adventure: the Power of Ten," dimana para tamu usia 5 dan ke atas akan dikirim pada 
pencarian untuk menemukan karakter Pokemon bersembunyi di seluruh hotel. 
 

Berikut adalah gambaran program Pokémon Hotel Adventure: the Power of Ten 
 

 
The Pokémon Experience: 
 
Terinspirasi oleh video game yang terkenal di dunia, seri anime dan manga,"Pokémon Hotel Adventure: 
The Power of Ten" dirancang khusus untuk Tamu The Peninsula Tokyo oleh The Pokémon Company. 
 
Para tamu yang tinggal telah memesan melalui paket kamar “ Pokemon Hotel Adventure: The Power of 
Ten “ Tamu mengambil peran sebagai penyidik, mencari petunjuk dari display digital di sepuluh lokasi di 
dalam hotel untuk mengikuti jejak karakter Pokemon yang dilaporkan hilang. 
 
Kegiatan ini dimulai oleh tamu yang telah terdaftar dan telah mengumpulkan barang – barang  / set 
petualangan dari Front Desk. Laporan yang diterbitkan dalam edisi terbaru dari The Times, Pokémon 
menunjukkan bahwa beberapa karakter Pokemon telah mulai menghilang di hotel lokal. Lucario telah 
ditugaskan untuk kasus ini sebagai penyidik khusus bersama dengan seorang detektif senior, tapi 
mereka membutuhkan pemain bantuan untuk memecahkan misteri dan menemukan tempat di mana 
karakter tersebut berada. 
 
Mengenakan Topi Pikachu dan dilengkapi dengan Pokemon Ball , kaca pembesar, salinan Pokemon 
Times dan jurnal dan peta detektif, pemain berangkat untuk menemukan sepuluh lokasi petunjuk yang 
terpisah dalam rangka. Pada masing-masing, anggota staf animasi yang mewakili seluruh dunia P Hotel - 
hotel di mana Pokémon memenuhi dunia dan dunia bertemu Pokemon - mengungkapkan bit dari cerita, 
memperdalam misteri sebagai pemain memecahkan teka-teki gambar, pertandingan dan memilah 
bentuk dan huruf, bermain game Flash dan menggunakan kaca pembesar untuk menemukan kode 
tersembunyi. 
 
Perburuan Pokemon yang hilang berakhir dalam ruang rahasia jauh di dalam hotel dan dirancang khusus 
untuk akhir klimaks. Teknologi optik canggih menciptakan pengalaman augmented reality dengan 
"cermin ajaib" yang membuat menyenangkan petualangan untuk semua. 
 
Setelah menyelesaikan pengalaman, pemain akan dihargai dengan Boneka Picachu mewah asli memakai 
merek dagang Peninsula Pageboy jaket dan gold-braided white pillbox cap. Dibuat khusus untuk 
Pokemon Hotel Adventure: The Power of Ten, boneka ikonik ini tidak tersedia untuk pembelian dan 
menjanjikan untuk menjadi kenang-kenangan berharga petualangan masing-masing pemain. 
 



 

 

 

*Program / Fasilitas / Harga Paket dapat berubah sewaktu-waktu  
 

Price / room / night  

USD. 870 

 

HARGA PAKET SUDAH TERMASUK: 

 Akomodasi di Deluxe Room termasuk sarapan 

 Pokemon Hotel Adventure: The Power of Ten pengalaman 

 2 topi Pikachu 

 2 asli pageboy Pikachu mewah boneka 

 gratis roll-pergi untuk triple hunian 

 akses internet broadband kabel dan nirkabel gratis 

 Gratis penggunaan Pusat Kebugaran dan Kolam Renang 

 koran lokal Harian 

 Semua layanan dan pajak pemerintah  

 

HARGA PAKET TIDAK TERMASUK: 

 Tour/Makan/Minum tambahan diluar program 

 Biaya-biaya yang bersifat pribadi, dan atau yang bukan merupakan fasilitas program 

 Penerbangan ke dan dari Tokyo dan Visa Jepang 

 jasa atau kegiatan lain tidak tercantum di atas 

 
Terms and Conditions: 

 All rates are quoted on a per room, per night basis and are valid for single, double or triple occupancy 

 Minimum Stay 3 Nights  

 A fourth occupant is permitted if three years of age or younger 

 All rates are subject to 15% service charge, 8% national consumption tax and JPY 200 Tokyo 

accommodation tax per person, per night 

 The package requires advance reservations and is subject to availability 

 The Pokémon Hotel Adventure: The Power of Ten is only available to registered hotel guests booking this 

package. The experience is recommended for guests five years of age or older. 

 Guests will reserve a time for the Pokémon Hotel Adventure: The Power of Ten experience at the time of 

check-in 

 All benefits are on a per room, per stay basis 

 Breakfast may be taken at a hotel restaurant or through Room Service 

 When ordering breakfast through Room Service an additional delivery charge per person will be added to 

the room charges at the time of check-out 

 This offer cannot be used with any other promotions 

 In case of any dispute, the hotel reserves the right to make the final decision 

 
 
 
 
 
 
 
 


