Villa Banyan - Villa 10 Kamar di Seminyak

PUSAT SEMINYAK
10 MENIT BERJALAN KAKI DARI OBEROI
KOMPLEKS VILLA MODERN UNTUK TAMU HINGGA 26 ORANG
Kompleks 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 kompleks:
Kompleks Banyan menawarkan 10 kamar dari beberapa villa yang terletak berdekatan: Villa Lotus, Villa Bahia dan Villa
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Kallayaan. Kompleks villa ini cocok untuk Anda yang berlibur dengan banyak teman atau keluarga. Kompleks villa ini
terletak di wilayah hunian Seminyak, resort tepi laut Bali yang terkenal dengan pemandangan matahari terbenam, dan
beberapa menit berkendara dari pusat perbelanjaan Oberoi yang terkenal dengan berbagai restoran, bar dan butik
terkemuka.
Villa Lotus (4 kamar):
Villa Lotus terdiri dari 2 villa yang terletak berdampingan: Villa Lotus 1 dan Lotus 2. Menawarkan total 4 kamar, villa ini
cocok untuk Anda yang berlibur dengan jumlah maksimum 8 orang. Villa ini terletak di wilayah Seminyak. Kedua villa
menawarkan kenyamanan dan kemudahan beberapa menit ke pantai maupun ke pusat belanja Oberoi yang terkenal
dengan reatoran, butik, dan barnya.
Tiap villa memiliki 2 buah kamar yang telah dilengkapi dengan pendingin ruangan, yang berada di sisi-sisi ruang utama.
Tiap kamar memiliki pemandangan taman tropis dan kolam renang. Tiap kamar juga memiliki kamar mandi pribadi. 3
dari 4 kamar tidur di villa Lotus ini telah dilengkapi oleh bak berendam, dimana Anda dapat menikmati waktu dan
bersantai dikelilingi oleh suasana khas Bali.
Dapur terletak satu atap dengan ruang duduk yang didesain dengan konsep ruang terbuka, dengan batas langsung
taman tropis dengan kolam renang dimana Anda dapat berenang atau berjemur.
Apabila Anda bepergian dengan jumlah orang cukup banyak untuk beberapa hari, villa Lotus merupakan pilihan ideal
untuk rileks dan menikmati suasana tropis Bali.
Villa Bahia (3 kamar):
Villa Bahia berlokasi di gang kecil di area Seminyak, yang terkenal sebagai kawasan resort mewah pinggir pantai.
Desain villa yang modern namun menggunakan bahan lokal (batu, kayu tropis dll...) serta dekorasi khas Bali
memberikan suasana tropis dan berseni.
Setelah anda melewati pintu masuk yang kokoh, anda akan disambut oleh sebuah patung Buddha dan anda akan
merasa tenang dengan kolam ikan yang harus anda seberangi melalui lempengan kayu. Kemudian anda akan
memasuki bangunan utama berupa dapur yang dilengkapi peralatan memasak, ruang makan dengan meja makan yang
besar dan ruang tamu yang dilengkapi dengan sofa besar yang nyaman untuk menikmati pemandangan taman dengan
tanaman yang rimbun dan kolam renang tidak bertepi berukuran besar.
Villa Bahia Merupakan villa modern dan mewah di Bali dengan 3 kamar tidur, semua dilengkapi dengan pendingin
ruangan, kamar mandi dan ruang ganti yang luas. Ketiga kamar tidur dilengkapi dengan TV satelit dan akses internet
WiFi. Dua kamar terletak disamping ruang tamu atau ruang makan, kamar ketiga terletak disamping kolam renang.
Villa modern ini akan menarik para pecinta arsitektur yang mencari eksotisme. Hal ini memungkinkan Anda untuk
merasakan suasana khas Bali sambil menikmati segala kenyamanan modern yang ditawarkan.
Villa Kallayaan (3 kamar):
Villa Kallayaan adalah villa minimalis dan elegan di Bali dimana arsitektur modern dan eksotis terpadu dengan
harmonis.
Villa ini terletak hanya beberapa menit dari pantai Seminyak yang terkenal dengan keindahan matahari terbenamnya
juga jalan Oberoi yang terkenal dengan toko-toko mewah, bar, dan restoran-restoran terbaik di Bali.
Anda akan memasuki villa melalui ruang tamu yang terbuka menuju ke taman tropis dan kolam renang. Disebelah kiri
terdapat bar dengan dapur yang dilengkapi peralatan memasak.
Villa Kallayaan memiliki 2 kamar tidur besar dan kamar lebih kecil yang bisa mengakomodasi 2 orang dewasa. Semua
kamar dilengkapi pendingin ruangan dan TV LCD. Dua kamar tidur utama memiliki kamar mandi sendiri, salah satu
diantaranya dilengkapi dengan bathtub yang menawan dan dikelilingi oleh tanaman dan pohon tropis dimana anda
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dapat bersantai sambil memandang langit.
Taman tropis yang rimbun mengelilingi kolam renang yang megah dimana anda bisa menyejukkan diri dan juga bisa
berjemur di sun bed/kursi pantai nyaman yang disediakan untuk tujuan ini.
Anda dapat menikmati segala kenyamanan modern (LCD TV, TV kabel, wi-fi dll) dan ketenangan dari villa ini,
memungkinkan Anda untuk menyegarkan kembali tenaga Anda sehingga dapat menikmati daya tarik Bali.

Detail & Kelengkapan Villa
Bandara (30 mns)
Lapangan Golf (30 mns)
Selancar Air (2 km)
TV
TV Satelit
DVD
Stereo set
Internet
Brankas
AC
Double bed

Jarak ke Lokasi-lokasi Menarik
Restoran

(Sun Shoot, Rakuen Asia, L’Assiette, Wahaha, Warung Pak Malen, Mamasan, The
Corner, Ingka, Naughty Nuri’s, Baku Dapa etc etc..): 5 – 15 mins walk

Minimart

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

Pusat Belanja

Oberoi: 10 menit berjalan kaki

Fast Food

(Burger King, Pizza Hut): 10 menit berjalan kaki

Farmasi

(Kimia Farma): 10 menit berjalan kaki

Supermarket

(Food Mart, Bali Deli, Bintang): 10 – 20 menit berjalan kaki

Es Krim

(Paletas Wey, Gusto Gelato): 10 – 15 menit berjalan kaki

Spa

(The Shampoo Lounge, Murano, Prana, Jari Menari, Spa Bali): 5 – 20 menit berjalan kaki

Gym, Yoga, Pilates

(Sunset Fitness, Prana Yoga, Yoga Shala): 10 – 15 menit berjalan kaki

Pantai

(Dhyana Pura, Kudeta, Petitenget): 5 menit kendaraan bermotor

Hiburan Malam

(La Favela, Mirror, W, Mint): 10 mins walk to 5 menit kendaraan bermotor

Beach Club

(La Plancha, Kudeta, Potato Head, W, La Laguna): 5 – 10 menit kendaraan bermotor
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