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TITTLE 
 

- BestHostels.co.id Online Travel Agent (OTA) khusus Hostel pertama di Indonesia          
telah hadir. 

- Soft Launching BestHostels.co.id 
- Pendatang baru hasil Karya Anak Bangsa di dunia pariwisata Indonesia. 

 
 
CONTENT 
 
Di tengah masa New Normal tidak mengurangi kreativitas para pelaku usaha di indonesia             
untuk mencari solusi guna membantu masyarakat untuk kembali pulih dari Pandemi Covid            
19. selain memberikan hal hal positif yang dapat membantu masyarakat adapun platform            
baru yang di buat untuk memberikan semangat baru bagi masyarakat, khususnya para            
travelers indonesia.  
 
Satu lagi karya anak bangsa yang telah siap untuk membantu pelaku pariwisata khusus nya              
di bidang Hostel untuk kembali berbenah dan bangkit di masa new normal ini, Telah hadir               
Online Travel Agent (OTA) khusus Hostel pertama di indonesia besthostels.co.id. Salah satu            
platform lokal di industri Online Travel Agent (OTA) ini berlokasi di Bali dan hadir dengan               
dengan platform website BestHostels.co.id yang memberikan layanan pemesanan khusus         
hostel terbaik dan pertama di indonesia dengan fitur fitur yang mudah bagi para travelers.  
 
Founder & CEO dari Best Hostels Indonesia, Rahmadi Aditya Putra mengatakan “kami            
sangat bangga dengan meluncurkan OTA baru bagi masyarakat indonesia yang sudah tidak            
sabar ingin berlibur”, “Besthostels sedikit berbeda dari OTA lainnya, kami fokus untuk            
memasarkan Hostel Hostel terbaik di seluruh indonesia, di mulai dari Bali, Yogayakarta dan             
Jakarta, di tambah juga kami memberikan penginapan murah juga berkualitas yang tidak            
kalah bagusnya dengan hotel hotel bintang 3 sampai bintang 4.” 
 
Selain itu besthostels.co.id juga hadir dengan fitur fitur yang memudahkan pelanggan dalam            
melakukan pemesanan dengan banyak pilihan pembayaran, mulai dari pembayaran dengan          
menggunakan Debit, Kartu Kredit, Transfer Bank, sampai dengan Gopay.  
 
 
 

 



 
 
Selain itu juga, Corporate Strategic & Marketing Communication Best Hostels Indonesia,           
Juanito Alfa Nanlohy mengatakan “Di tanggal 19 Juni 2020 besthostels.co.id resmi akan            
release dan siap untuk masyarakat khusus nya para travelers yang ingin liburan. Untuk para              
Travelers juga sudah bisa melakukan pemesanan sampai tahun depan di website kami”.            
selain itu beliau mengatakan “para travelers harus mencoba menginap di hostel hostel yang             
ada di website kami, di mulai dari hostel hostel dengan konsep resort, co living, city hostel,                
sampai dengan hostel yang punya kolam berenang dengan pemandangan pegunungan          
hingga pantai “ 
 
Dengan adanya platform baru seperti besthostels.co.id di masa new normal ini, di harapkan             
masyarakat indonesia dapat berlibur dengan murah dan nyaman, juga tetap mematuhi           
prosedur pencegahan COVID 19 oleh pemerintah. 
 
 
 

 


