Villa Oceane - Villa 3 Kamar di Seminyak Oberoi

PUSAT SEMINYAK
500 METER DARI PANTAI
10 MENIT BERJALAN KAKI DARI OBEROI
Villa dikelola oleh Villa Disewakan Bali. Kami menjamin harga rendah dan pelayanan terbaik. Villa ini berada
dalam kondisi terbaik.
Seorang staff villa akan membantu Anda pada jam kerja, dan di malam hari akan ada seorang penjaga
keamanan. Kami juga menyediakan sebuah handphone untuk mempermudah Anda.
Apabila diminta, kami juga dapat mengatur: layanan antar/jemput bandara, sewa mobil & motor, tour, juru
masak, pengasuh bayi, tempat tidur bayi, kursi untuk bayi,pagar kolam renang, pijat refleksi & spa, laundry &
dry cleaning, jasa penyedia bunga/florist, jasa antar makanan, dan lain-lain. Jangan segan untuk menghubungi
kami apabila Anda memiliki permintaan khusus.
Deskripsi villa:
Villa Oceane menawarkan sebuah kesempatan emas kepada Anda: Berjalan kaki menikmati keadaan sekitar ke
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Kudeta, sebuah bar terbuka tepi pantai yang ideal untuk menikmati pemandangan matahari terbenam. Dengan
lokasinya yang strategis karena masih berada di daerah yang terkenal akan restoran dan butik-butik berkualitas di
Oberoi, Villa Oceane dengan senang hati akan menyambut Anda untuk menyediakan liburan yang menyenangkan
selama di Bali!
Villa Oceane memberikan suasana nyaman oleh desain arsitektur khas Bali yang dipadukan dengan arsitektur modern.
Bagian utama villa mencakup ruang tamu, ruang makan dan dapur yang dilengkapi oleh bar. Bagian utama Villa
Oceane ini berada di ruangan terbuka dengan pemandangan taman tropis. Terdapat pula gazebo yang dapat menjadi
tempat Anda beristirahat, terletak di sebelah kolam renang.
Dua kamar yang luas terletak di bagian lain dari kolam renang memiliki pemandangan ke taman dan kolam renang,
hanya dibatasi oleh pintu geser kaca yang besar. Kamar di villa Oceane memiliki tempat tidur besar berkanopi
dilengkapi dengan kamar mandi pribadi bernuansa Bali. Kamar ketiga merupakan studio terpisah. Studio ini selain
dilengkapi dengan tempat tidur yang leluasa, juga terdiri dari ruang tamu yang nyaman, dapur kecil dan teras. Sangat
tepat jika Anda menginginkan suasana yang lebih pribadi selama liburan Anda.
Dengan kualitas dan suasana yang ditawarkan, Villa Oceane merupakan akomodasi yang sempurna untuk liburan Anda
beserta keluarga dan kerabat.

Detail & Kelengkapan Villa
Bandara (30 mns)
Lapangan Golf (30 mns)
Selancar Air (1 km)
TV
TV Satelit
DVD
Stereo set
Internet
Brankas
AC
Double bed

Jarak ke Lokasi-lokasi Menarik
Restoran

(Ultimo, Cafe Bali, Trattoria, Batik, Chandi, Charchar, Sisterfields, Boss Man, Motel
Mexicola, Petitenget etc etc..): 2 – 15 menit berjalan kaki

Minimart

(Circle K & Mini Mart): 2 – 5 menit berjalan kaki

Pusat Belanja

Oberoi: 2 menit berjalan kaki

Farmasi

0(Guardian, Kimia Farma): 10 – 15 menit berjalan kaki

Supermarket

(Coco Mart, Food Mart, Frestive, Pepito): 10 menit berjalan kaki to 2 menit kendaraan
bermotor

Spa

(Carla, Well Being, Body Works, Away, Amo): 5 – 15 menit berjalan kaki

Gym, Yoga, Pilates

(Motion, Jiwa Bikram Yoga, Yoga Shala, Olop Iyengar Studio, Sunset Fitness): 2 – 5
menit kendaraan bermotor

Pantai

(Kudeta, Petitenget): 10 – 15 menit berjalan kaki
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Hiburan Malam

(Motel Mexicola, La Favela, Mint, W, Mirror): 10 – 15 menit berjalan kaki

Beach Club

(Kudeta, Potato Head, W): 10 – 15 menit berjalan kaki
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