Villa Thiara - Villa 4 Kamar di Seminyak Oberoi

DI TENGAH OBEROI, SEMINYAK
500 M DARI PANTAI KUDETA
700 M DARI PANTAI SEMINYAK
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 Thiara merupakan villa yang terletak di Seminyak, tepatnya di ujung gang buntu yang tenang di Oberoi. Karena
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lokasinya yang strategis ini, Thiasa merupakan villa yang tepat untuk Anda menghabiskan waktu di Bali. Villa Thiara
hanya berjarak 500 meter dari pantai Kudeta yang merupakan restoran ternama dengan Beach Club nya yang terkenal,
dimana Anda bisa menikmati keindahan matahari terbenam. Di daerah ini juga terdapat banyak restoran-restoran
terkenal serta butik-butik yang trendi.
Pintu utama untuk memasuki villa ini bergaya antik. Setelah melewati pintu tersebut, anda akan menjumpai sebuah
kolam renang sepanjang 13 meter. Nikmati kesegaran kolam renang dengan air jernih yang berwarna biru di pagi hari
sebelum menikmati sarapan anda. 2 Unit bungalow beratapkan alang-alang masing-masing terletak di ujung kolam,
terdiri dari kamar tidur yang dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Kedua kamar ini menawarkan pemandangan
langsung ke kolam renang.
Gedung utama berbentuk joglo, didesain menggunakan bahan baku dari kayu padat yang berusia tua sehingga kokoh
untuk menaungi ruang tamu, ruang televisi, dapur, serta ruang makan. Suasana ramah dengan dekorasi yang modern
menyelimuti area ini. Nikmati keindahan taman tropis dari semua sisi bangunan. Di setiap sisi bangunan utama, dua
kamar tidur modern dan nyaman dapat diakses melalui pintu geser dengan kaca yang memberikan pemandangan
taman. Selain itu, kedua kamar tidur dilengkapi dengan ruang ganti yang luas dan cermin besar.
Villa ini begitu sempurna untuk menemani liburan anda di pulau Bali!

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
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