Villa Air Boutique Resort & Spa
Seminyak – Bali

Villa Air Bali – Boutique Resort & Spa

Fact sheet
ZEN BALI

POOL VILLA & FASILITAS

Dikelilingi oleh lahan subur dengan taman tropis
yang rimbun, Villa Air Bali adalah resor butik pribadi
nan damai dan tenang di tengah-tengah sibuknya
Seminyak, menggabungkan unsur tradisional Bali
dengan unsur-unsur Zen modern, privasi yang
optimal dan layanan pribadi.

Apakah untuk liburan romantis, liburan keluarga
atau bepergian dengan sekelompok kecil,
merayakan persahabatan anda, Villa Air memiliki
pilihan villa yang cocok untuk anda. Resor ini
memiliki 16 villa dengan kolam renang pribadi, dari
yang terkecil tetapi salah satu yang terbaik Bamboo
Pool Villas, One-Bedroom Pool Villas kami, TwoBedroom Garden Pool Villas sampai dengan Grand
Pool Villa dengan empat kamar tidur.

‘Air’, berarti air dalam Bahasa Indonesia,
melambangkan aliran kehidupan, kemurnian,
ketenangan, penyembuhan dan pembersihan. Unsur
ini telah di tenun menjadi desain arsitektur resor
agar tamu dapat merasakan kepuasan menikmati
lingkungan yang khas.
Dimiliki oleh sekelompok teman-teman dari Taiwan
yang memutuskan untuk mendirikan tempat
persembunyian yang tenang, dimana tamu dapat
menemukan tempat yang damai untuk melepaskan
diri sejenak, meremajakan diri dan bersantai, ide
dibalik Villa Air Bali adalah untuk menciptakan
perasingan dimana unsur air dan alam Bali yang
dominan subur, memungkinkan anda untuk
terhubung kembali.
PEMBUKAAN
Pembukaan Resort jatuh pada tanggal 14th
Desember 2006, dan akan merayakan perayaan
yang ke Sepuluh di Tahun 2016.

 Cari tau lebih lanjut mengenai kategori villa kami.
Selanjutnya, Resor ini menawarkan sebuah SPA
dengan lima kamar treatment pribadi, yoga bale,
layanan makan di villa dan restaurant dengan taman,
lobby, perpustakaan, butik, kolam renang umum,
layanan buggy, limusin dan layanan antar-jemput,
transportasi ke Bandara, dan tentu saja layanan
pribadi kami yang cukup ternama.
LOKASI
Resor ini hanya 30 menit dari “Bandara Ngurah Rai
Internasional”, terletak dekat dengan jantung kota
Seminyak di Petitenget/Kerobokan, yang termasuk
dalam wilayah ”Seminyak yang sangat luas”. Untuk
kenyamanan dan keamanan berkendara, Resor kami
menawarkan transportasi pribadi ke Bandara dan
layanan antar-jemput di sekitar area Seminyak dan
Kuta dengan kendaraan dan supir kami.
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VILLA
Resor ini memiliki total 16 villa dengan kolam renang
pribadi di 6 kategori yang berbeda:

Bamboo Pool Villa
Satu atau Dua kamar tidur

Grand Pool Villa [Empat Kamar Tidur]
Eksklusivitas utama di Master Villa kami

Bamboo Pool Villa kami yang terkecil tetapi salah
satu yang terbaik menawarkan ketenangan terpencil
dan taman bernuansa Zen.

Four-bedroom Grand Pool Villa menawarkan 785 m2
ruang tamu yang mewah, dibuat untuk memanjakan
anggota keluarga atau hanya berbagi momen
berharga dengan pertemuan akrab dari temanteman. Villa ini memiliki kolam renang pribadi yang
besar, taman yang terawat, ruang tamu ber-AC,
empat kamar tidur ber-AC dengan kamar mandi ensuite, ruang tamu dan ruang makan yang luas serta
dapur dengan peralatan yang lengkap.
Pool Villa [Satu Kamar Tidur]
Romantis untuk berdua
Masing-masing dari 7 One-Bedroom Pool Villa
dibangun di atas tanah seluas 230 m2, dirancang
untuk pengalaman villa butik yang optimal
menyuguhkan kolam renang pribadi, kamar tidur
ber-AC, dapur dengan peralatan lengkap dan ruang
tamu serta ruang makan terbuka. Kamar mandi ensuite dan taman yang terawat.
Luxury Pool Villa [Satu Kamar Tidur]
Ruang wellness yang luas
Masing-masing dari empat One-Bedroom Luxury Pool
Villa dibangun di atas tanah seluas 230 m2,
menawarkan kamar mandi en-suite ber-AC dan
berukuran lebih luas dengan shower ganda dan meja
rias, ideal untuk penggemar wellness dan pasangan
bulan madu. Keempat villa memiliki kolam renang
pribadi dan ruang makan serta ruang tamu terbuka,
serta taman tropis yang terawatt.
Garden Pool Villa [Dua Kamar Tidur]
Untuk keluarga dan sahabat
Two-Bedroom Garden Pool Villa kami di Bangun di
atas tanah seluas 320 m2. Dirancang untuk
memberikan kenyamanan secara maksimal dan
privasi untuk keluarga dan sahabat, Villa yang hanya
berjumlah 2 unit ini adalah kategori yang sempurna
untuk bersantai, berjemur dibawah sinar matahari
dan bersantai di tepi kolam renang. Villa ini memilki
sebuah taman yang luas dan kolam renang pribadi,
dua kamar tidur ber-AC dengan dua kamar mandi
en-suite, dapur dengan peralatan lengkap dan ruang
tamu serta ruang makan terbuka.

One-Bedroom Bamboo Pool Villa dilengkapi dengan
dapur kecil dan ruang tamu ber-AC serta kamar tidur
ber-AC di ruang terpisah, membuat villa ini terutama
cocok untuk pasangan yang sibuk menjelajahi Bali.
Two-Bedroom Bamboo Pool Villa menawarkan dapur
dengan ruang makan dan ruang tamu terbuka,
sempurna untuk keluarga dengan anak-anak atau
sepasang teman, yang ingin menghabiskan waktu
berkualitas bersama-sama.
FITUR VILLA
Semua villa kami memiliki kamar tidur ber-AC
dengan Hollywood King dan/atau twin bed, pintu
masuk pribadi dan kolam renang pribadi, dapur,
ruang tamu dengan meja makan, sofa dan ruang
duduk, kamar mandi en-suite dengan bak mandi,
shower terpisah dan fasilitias pribadi dan
perlengkapan mandi.

















TV (satelit) & DVD Player
International Telephone
Electronic safety box
Hair Dryer dan cermin
Mini Bar gratis (soft drinks)
Sandal dan perlengkapan mandi gratis
Air mineral gratis
Akses Internet Wi-Fi gratis
Kamar Tidur ber-AC
Kamar mandi en-suite
Bak mandi dan shower terpisah
Ruang tamu dan ruang makan
Pintu masuk pribadi
Kolam renang pribadi, handuk dan kursi
Dapur pribadi
Fasilitas pribadi dan perlengkapan mandi

Resor ini menawarkan berbagai fasilitas dan layanan
untuk keluarga. Silakan merujuk kepada rincian
gambar secara terpisah. Untuk rincian lainnya,
seperti tata letak ruang dan foto, silahkan melihat
deskripsi villa dan layout dan galeri foto di website
kami secara individu-atau silahkan menghubungi
kami langsung..
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LOCASI & JARAK

SPA
Bawa pikiran, tubuh dan jiwa anda ke tempat
dimana mereka seharusnya berada, tempat dimana
tradisi penyembuhan, koneksi kesadaran dan
campuran perawatan kulit kontemporer menjadi
konsep spa secara menyeluruh, menyuguhkan
perawatan ayurvedic, Balinese dan massage Thai
serta Aromaterapi.

Beristirahat dan bersantai atau menjelajahi Bali –
pilihan ada pada anda.
Kami terletak dekat dengan jantung kota Seminyak
di Petitenget/Kerobokan, yang termasuk daerah
“Seminyak yang luas”. Dalam jarak yang dapat
ditempuh dengan berjalan kaki, anda berada di pusat
Seminyak yang sangat hidup dan modis, hanya
beberapa langkah untuk menemukan butik fashion
mewah, art deco yang unik dan toko-toko souvenir
serta beberapa tempat makan yang terbaik di Bali
yang dapat ditawarkan.
Untuk kenyamanan dan keamanan berkendara,
Resor ini menyediakan transportasi pribadi ke
Bandara dan layanan antar-jemput dalam kawasan
Seminyak dan Kuta dengan mobil dan supir pribadi
kami.*
Dalam waktu 5 minutes
Pantai (Petitenget) — Pantai terdekat & pemandangan
sunset; Kayu Aya — Restaurant, bar, butik, fashion;
Seminyak Square — Kompleks perbelanjaan toko Deli
Kerobokan Street — Jalan Kerobokan- Kerajinan, seni
dan restauran
Dalam Waktu 10-15 menit
Seminyak — Supermarket Bintang, perak, seni; Legian
Street — stan souvenir, toko-toko surfing, klub
Dalam waktu 20-25 menit
Bali Galleria — Pertokoan Duty-free, mall; Denpasar —
Kota, Ibukota Bali; Canggu — Kota, Echo beach;
Matahari Square Kuta — Department store, tokotoko; Kuta Beach — Pantai yang terkenal dan tempat
berselancar; Discovery Mall & Beach Walk Mall
Within ca. 30-45 minutes
Sanur, Tanah Lot, Jimbaran, Nusa Dua — Kota,
menawarkan berbagai atraksi wisata yang terkenal.
* Layanan antar-jemput gratis tergantung pada ketersediaan

dan mencakup daerah tujuan dekat Petitenget, Seminyak
dan Kuta saja. Jasa transportasi lainnya dikenakan biaya.

‘Spa Air’ ditemukan pada visi ini untuk menciptakan
tempat khusus untuk merasakan kesehatan secara
menyeluruh. SPA berkualitas yang lengkap
termasuk ruang reception pribadi, ruang konsultasi,
lima ruangan suite terpisah dan bale pasca
perawatan.
Masing-masing ruangan suite perawatan memiliki
bak mandi, shower terpisah, toilet, beberapa taman
pribadi.
Selain kualitas produk kami, konsultan professional
dan terapis yang terampil melayani dengan cara
yang terbaik untuk memastikan kepuasan tamu
kami secara maksimal..
Kunjungi website www.villa-airbali.com/en/spa untuk
lebih jelasnya.
RESTAURANT & IN-VILLA DINING
Restaurant “Mata Air” menawarkan
masakan
international
dan
Indonesia/masakan
Bali.
Restaurant a-la-carte (buka sepanjang hari) meliputi
luas lantai dengan total sekitar 200 m2 dengan
kapasitas tempat duduk untuk 50 tamu. Secara
terpisah, ruangan function ber-AC menawarkan
ruang dengan kapasitas hingga 22 tamu dengan luas
85 m2.
Para tamu yang ingin makan secara pribadi di villa
mereka dapat memilih dari menu In-Villa, pilihan
barbeque atau permintaan khusus untuk dibuatkan
makan malam serta kelas memasak masakan Bali
dengan koki pribadi.
PERNIKAHAN & ACARA
Kami manawarkan ruang acara dan layanan untuk
acara pernikahan, acara pribadi, pertemuan atau
makan malam untuk group 8-100 tamu. Silahkan
menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut dan
meminta brosur acara yang tersedia.
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