
 

 

Discovery Kartika Plaza Hotel “31&BEYOND” 

(Oktober 2021, Bali) Semarak ulang tahun ke-31 Discovery Kartika Plaza Hotel semakin terasa. Dalam 

mencapai umur ini bukanlah sebuah perjalanan yang mudah, banyak suka dan duka yang sudah 

berhasil dilalui sejak hotel ini berdiri. Krisis moneter 98, bomb Bali, bahkan  dimasa pandemi ini yang 

membuat banyak usaha dan bisnis harus terpaksa tutup namun Discovery Kartika Plaza Hotel tetap 

buka, dengan satu alasan kuat yaitu demi menjaga  eksistensi pariwisata di Bali. 

Situasi sepi akibat pandemic ini juga dimanfaatkan dengan baik oleh Discovery Kartika Plaza Hotel 

dengan melakukan beberapa perbaikan, renovasi dan peremajaan fasilitas. Hal ini dilakukan agar hotel 

ini siap untuk menyambut kembalinya pariwisata ke pulau dewata, baik itu wisatawan domestic 

maupun untuk wisatawan mancanegara nantinya. “Kami tetap buka selama ini, tidak pernah tutup 

sama sekali semata-mata untuk menjaga eksistensi pariwisata di Bali dan momentum pandemic ini 

juga kami manfaatkan untuk berbenah, kita perbaiki kamar, restaurant2 kita, lobby dan fasilitas2 

penunjang operational lainnya agar nanti saat tamu datang kita siap” ungkap Abigail, Hotel Marketing 

& Communication Manager.   

“Apalagi saat ini angka pencapaian vaksinasi di Bali sudah tinggi lebih dari 70 persen untuk dosis yang 

kedua, hal ini jadi modal kita untuk siap memberikan pelayanan yang terbaik saat turis sudah mulai 

datang ke Bali. Selain itu hotel kami sudah certificate CHSE, prokes selalu kami jalankan dengan dispilin 

setiap hari dan kami juga sudah menerapkan aplikasi PeduliLindungi sehingga bisa memberikan 

keamanan dan kenyamanan kepada semua tamu yang datang” tambah Abigail. 

Dibulan yang spesial ini Discovery Kartika Plaza Hotel menghadirkan banyak sekali promo menarik, 

diawali dengan promo Flash Sale 10.10 yang sudah banyak mengundang antusiasme para pelanggan 

setianya, kemudian dalam rangka memeriahkan HUT ke-31 nya yang bertemakan “31&BEYOND” 

Discovery Kartika Plaza Hotel meluncurkan 5 promo spesial yaitu; Flash Sale IDR 310.000/room/night, 

Korean BBQ (Family Picnic Package) IDR 310.000/net, Pool Package IDR 31.000/net, 31% discount 

a’la carte menu di restoran The Pond, dan paket belanja IDR 31.000/net untuk Lesehan Santai di 

Tupai Bar. 

Bukan hanya itu saja, Discovery Kartika Plaza Hotel juga mengadakan kontes giveaway 

#DKPH31stBirthday berhadiahkan 9 voucher menginap di Deluxe Pool View dan 3 voucher menginap 

di Grand Deluxe Ocean Front untuk total 12 pemenang di 3 media sosial berbeda.  

Dan tepat di hari ulang tahun hotel, Rabu 20 Oktober 2021 kemarin, Discovery Kartika Plaza hotel 

mengadakan perayaan sederhana dengan menanam secara simbolis 31 tunas pohon kelapa di taman 

hotel dengan harapan Discovery Kartika Plaza Hotel akan selalu tumbuh dengan baik untuk dapat terus 

memberikan kontibusi terbaiknya bagi bangsa Indonesia khususnya Pariwisata di Bali.  

 
“Makna dari tunas pohon kelapa yang kita tanam ini adalah doa atau cita-cita kita agar hotel DKPH 
yang dengan kesan “terlahir kembali” ini bisa menjadi hotel yang selalu dapat memberikan manfaat 
luas bagi bangsa Indonesia khususnya bagi pariwisata di Bali yang saat ini sedang dalam masa-masa 
susah, dan kita yakin badai ini pasti berlalu, pada saatnya semua membaik kita sudah siap untuk 
memberikan yang terbaik…”  ungkap Pandu Djojoadisoeprapto Hotel General Manager in charge.  
 
 



 

 

Discovery Kartika Plaza Hotel - BEST OCEANFRONT RESORT IN KUTA, BALI  
 
Discovery Kartika Plaza Hotel berlokasi hanya 5 menit dari Bandar Udara Internasional Ngurah Rai dan 
terletak di Pantai Kuta dengan pemandangan Samudera Hindia. A leading five-star hotel oleh 
Indonesia Travel Tourism Awards dengan ragam pilihan kamar seperti Deluxe Rooms, Suites dan Villas 
untuk para tamu kami nikmati beserta keramah tamahan Bali yang khas.  
 
Hotel ini memiliki fasilitas beragam mulai dari beberapa pilihan restoran dan bar, ruang pertemuan, 
spa, fitness center, kolam renang, dan helipad. Hotel ini tepat berada disebelah Discovery Shopping 
Mall dan 10 menit berjalan kaki ke pusat keramaian Kuta.  
 

 
 
CONTACT INFO:  
Abigail Radhita Pratomo (Ms.)  
Marketing Communications Manager  
Discovery Kartika Plaza Hotel  
Jl. Kartika Plaza, South Kuta Beach 80361  
Mobile: +62 81 999 452195  
Office: +62 361 2001300 ext. 7230  
Email: abigail@discoverykartikaplaza.com 


