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Siaran Pers, untuk disiarkan secepatnya 

 

Discovery Kartika Plaza Hotel Bali Kembali Gelar Discovery Friday Charity 

Untuk Para Pedagang di Sekitar Pantai Kuta 

 

( Bali, Maret 2016 ) Mengawali bulan April 2016, Discovery Kartika Plaza Hotel Bali 

Kembali mengadakan sebuah tradisi CSR yang secara berkala dilakukan oleh Discovery 

Kartika Plaza Hotel Bali sebagai bagian dari Artha Graha Peduli untuk mengadakan sebuah 

kegiatan “Discovery Friday Charity” yang kali ini diperuntukan bagi para pedagang di sekitar 

Pantai Kuta. Kegiatan ini dilakukan pada hari Jumat, 1 April 2016 mulai pukul 9 pagi hingga 

12 siang di depan area Helipad Discovery Kartika Plaza Hotel Bali.  

Dengan harga 1 paket sembako sebesar Rp. 25.000 di dalam acara Pasar Murah ini 

warga mendapatkan beras 2kg,  minyak 1 liter, gula pasir 1kg, mie instan 3 bungkus serta 

Team Sales and Marketing yang kali ini menjadi penanggung jawab kegiatan Pasar Murah ini 

ikut andil dengan menambahkan beberapa minuman ringan dan snack.  

“Kegiatan Discovery Friday Charity atau lebih dikenal dengan Pasar Murah telah 

menjadi salah satu program utama Discovery Kartika Plaza Hotel yang dilakukan setiap 

bulan dengan memberikan paket sembako dengan harga lebih murah dibanding dengan  
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yang ada di pasaran dan difokuskan di kantong-kantong masyarakat kurang mampu di 

sekitar kami dan pada hari ini kami menyediakan 50 paket bagi para pedagang di Pantai 

Kuta” ujar I Wayan Ratdana selaku Koordinator Kegiatan Friday Charity sekaligus Assistant 

Financial Controler Discovery Kartika Plaza Hotel, 1 April 2016. 

 

Tentang Discovery Kartika Plaza Hotel 

Terletak di tepi pantai Kuta, Discovery Kartika Plaza adalah hotel bintang lima yang 

mewah dengan pemandangan tropis dan keindahan alam yang memikat berbaur dengan 

tradisi yang abadi. 

Berada di oasis seluas 8 hektar dengan taman tropis yang rimbun, resor ini 

menawarkan berbagai pilihan dari 318 kamar termasuk suites dan villa tepi pantai yang 

mewah, pilihan makanan yang menginspirasi, tempat pernikahan di pantai, dan tempat 

meeting dan event yang luas, dan fasilitas rekreasi seperti Discovery Spa. Villa yang ekslusif 

terletak di sisi yang tersendiri dan menawarkan kenyamanan privasi dengan layanan pribadi.   

 

 

 

 

 


