Villa Ricci - Villa 2 Kamar di Seminyak Batubelig

800M DARI PANTAI
5 MENIT DARI PETITENGET & 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 Ricci terletak di pusat Batubelig, hanya berjarak 10 menit jalan kaki dari pantai (dengan pemandangan matahari
terbenam yang luar biasa) dan hanya beberapa menit dari pusat perbelanjaan Seminyak, sebuah wilayah yang trendi di
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Bali.
Setelah Anda melewati gerbang villa, Anda akan menjumpai taman tropis dengan limpahan cahaya matahari. Di tengah
taman terdapat dek kayu dan kolam renang, dimana Anda dapat menyegarkan diri dan bersantai di area berjemur yang
disediakan.
Di kedua sisi kolam renang terdapat 2 bangunan yang merupakan bagian dari villa. Bangunan yang lebih kecil memiliki
sebuah ruang anak-anak dan sebuah kamar tidur dengan kamar mandi berkonsep terbuka yang dihiasi oleh sebuah
taman tropis. Kedua ruangan telah dilengkapi dengan AC. Bangunan yang lebih besar terdiri dari sebuah kamar ber-AC
dengan TV dan kamar mandi terbuka yang juga dihias dengan taman tropips, dapur dengan perlengkapan memadai,
serta sebuah ruang utama dan ruang makan. Terdapat sebuah sofa di ruang utama, dimana Anda dapat bersantai
sambil menikmati berbagai fasilitas modern (TV LCD, DVD player, WiFi, dan lain-lain).
Villa Ricci merupakan sebuah villa ideal untuk Anda yang memiliki impian tinggal di wilayah sepi namun tetap dekat
dengan keramaian dan pertokoan. Tinggal di Villa Ricci memungkinkan Anda untuk mencapai berbagai restoran dan
butik di Jalan Oberoi, salah satu wilayah trendi lain di Bali selain Seminyak.
Villa Calypso (2 kamar):
Villa Calypso terletak di jantung wilayah Baatubelig, dimana terdapat berbagai restoran terkenal seperti Wild Hog
dengan olahan iga dan Watercress dengan makanan sehat dan kopinya yang nikmat. Villa Calypso menawarkan
kemudahan untuk menjangkau Seminyak, sebuah wilayah trendi dengan berbagai pertokoan dan restoran, resort tepi
pantai, serta Pantai Batubelig yang terkenal dengan bar tepi pantai dan pemandangan matahari terbenam yang luar
biasa. Dengan kata lain, villa ini berada di lokasi yang sempurna!
Ketika Anda memasuki Villa Calypso, Anda akan disambut oleh pemandangan taman tropis yang menyejukkan mata
dengan dek kayu mengelilingi sebuah kolam renang. Villa ini juga memiliki ruang terbuka yang dapat digunakan untuk
bersantai, menikmati sarapan, ataupun hanya untuk beristirahat setelah renang di bawah sinar bulan sambil menikmati
atmosfir Bali yang khas.
Ruang utama yang luas didesain dengan konsep ruang terbuka dan meliputi dapur serta ruang duduk, menawarkan
pemandangan taman tropis yang menyejukkan. Anda akan dapat merasakan nuansa khas Bali dari dekorasi dan
arsitektur bangunan serta dimanjakan oleh berbagai fasilitas modern yang disediakan.
Kedua kamar tidur menawarkan pemandangan kolam renang dengan dek kayu yang mengelilingi kolam renang. Tiap
kamar memiliki kamar mandi dengan konsep semi terbuka.
Buat impian Anda menjadi kenyataan dan terbangkah segera ke Bali!

Detail & Kelengkapan Villa
Bandara (30 mns)
Lapangan Golf (30 mns)
Selancar Air (800 m)
TV Satelit
DVD
Stereo set
Internet
AC
Double bed
Single bed
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Jarak ke Lokasi-lokasi Menarik
Restoran

(Hog Wild, Watercress, Grass & Grain, Bebek Tepi Sawah, La Laguna, Sardine,
Barbacoa, Metis, Nook, Taco Casa etc etc..): 5 - 20 menit berjalan kaki

Minimart

(Alfa Mart, Mini Mart, Circle K): 5 -10 menit berjalan kaki

Pusat Belanja

Oberoi Street: 5 menit kendaraan bermotor

Farmasi

(Guardian, Kimia Farma): 5 menit kendaraan bermotor

Supermarket

(Frestive, Pepito, Food Mart, Bintang): 5 – 10 menit kendarran bermotor

Spa

(Cozy, Cleopatra, Devira, Amo, Bodyworks): 10 menit berjalan kaki hingga 5 menit
berjalan kaki

Gym, Yoga, Pilates

(Desa Seni, Canggu Club , Jiwa Bikram, Motion, Sunset Fitness): 5 – 10 menit kendaraan
bermotor

Pantai

(Batubelig, Petitenget, Kudeta, Canggu): 10 menit berjalan kaki hingga 5 menit kendaraan
bermotor

Hiburan Malam

(Mirror, W, Mint, La Favela): 5 – 10 menit kendaraan bermotor

Beach Club

(707 Beachberm, La Laguna, W, Potato Head, Kudeta, Finns): 10 menit berjalan kaki
hingga 5 menit kendaraan bermotor
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