*HARMONI DI BALI*

Hanging Gardens of Bali merupakan kompleks peningapan prestige yang terletak di jantung
pulau Bali serta menawarkan nuansa budaya Bali dan keselarasan Feng Shui kepada para tamu
yang menginap di sana, berkat bangunannya yang dirancang secara artistik.
Di pusat Bali yang dijuluki Pulau Dewata ini, tepat padabagian utara kota Ubud, sebagai kota
budaya, terdapat desa Payangan . Tidak jauh dari desa ini, di atas bukit yang dikelingi hutan
hijau, terdapat sebuah penginapan bernama Hanging Gardens of Bali, yang berada tepat di atas
sungai Ayung dan berdekatan dengan candi Dalem Segara.
AUTENTIK
Hotel ini dibangun oleh 700 pengrajin lokal dengan alat tradisional dan teknik lokal dan
menawarkan kepada para pengunjung untuk menikmati suasana hutan Bali. Untuk menciptakan
keselarasan energi, kompleks ini juga ditata secara Feng Shui.
Hanging Gardens of Bali terdiri dari 44 villa. Masing-masing dari villla tersebut dikombinasikan
antara desain yang megah dan nyaman dan tradisi Bali. Mebel-mebel yang dibangun secara
artistik ini memberikan warna kontras dengan kamar mandi yang dirancang dengan teknologi
tinggi. Dengan pintu-pintu kaca, pengunjung dapat melihat pemandangan dari dalam. Villa ini

dilengkapi dengan korang renang pribadi yang langsung mengarah ke sungai Ayung. Kompleks
ini juga menyediakan beberapa pilihan restoran bintang 5 yang dengan nuansa unik, penuh
pesona di dekat Candi Dalem Segara dan kolam renang, dan tentunya menawarkan masakanmasakan internasional. Pada kompleks ini terdapat pusat spa tradisional dengan ramuan leluhur
untuk memberikan kenyamanan bagi jiwa dan raga. Para pengunjung dapat menikmati pijat
refleksi sambil menghirup udara segar dan melihat hamparan pemandangan yang indah.
Kompleks ini memiliki kolam renang gantung di atas tumbuhan tropikal yang memberikan sensasi
seolah kita mengambang di atas kanopi hutan sehingga mendapat penghargaan "kolam renang
terbaik di dunia" oleh Condé Nast Traveller.

Menginap di Hanging Gardens of Bali, yang merupakan kompleks penginapan luxe yang
menakjubkan terletak di pulau Dewata, adalah sebuah pengalaman unik yang wajib dilakoni,
setidaknya sekali seumur hidup.

