
VOYAGE TO ANTARTICA
Antartic Dream, kapal ekspedisi angkatan laut Chili 
berkapasitas 78 orang menawarkan ekspedisi ideal ke 
Antartika. Selama 11 hari/10 malam penumpang kapal ini 
bisa merasakan pengalaman menyaksikan dari dekat anjing 
laut berbulu, paus, anjing laut leopard dan pulau-pulau 
es selama 2-3 jam perjalanan dengan rakit tiap harinya. 
Selama perjalanan Dyan deNapoli, pakar penguin juga akan 
memberikan pengetahuannya tentang mahluk itu. Berangkat 
dan kembali dari pelabuhan di Ushuaia, Argentina, Antartic 
Dream menerima penumpang dari seluruh dunia dengan 
sekitar 20 kewarganegaraan pada setiap perjalanannya. 
Ekspedisi pertama untuk 2008 ini akan diberangkatkan 
pada 19 November. Antartic Dream dilengkapi dengan 
ruang makan luas, perpustakaan, auditorium, gym, sauna, 
laundry, e-mail dan telepon satelit serta butik. Kabin kapal 
juga dilengkapi dengan kamar mandi pribadi, queen atau 
twin bed, tv sirkuit dan servis telepon inter-cabin. Paket 11 
hari/10 malam ini ditawarkan mulai dari $ 6.450 untuk kabin 
dan $16,050 untuk suites, [www.antartic.cl]

CROWNE PLAZA CHANGI
AIRPORT OPENS
Dengan total 320 kamar, Crowne Plaza 
Changi Airport menawarkan pengalaman 
unik city-style resort dengan beberapa 
sentuhan spesial ‘menyegarkan’. 
Menjadi hotel berskala internasional 
pertama dengan akses langsung ke 
Bandara Changi terminal 3, Crowne 
Plaza melengkapi tamu mereka dengan 
iPod yang dilengkapi dengan berbagai 
musik yang didesain untuk menyegarkan 
mereka setelah perjalanan bahkan Yoga 
on-screen yang dapat ditambahkan dari 
iPod docking station yang tersedia di 
setiap kamar. Perawatan spa juga tersedia 
untuk mereka yang baru saja menempuh 
perjalanan jauh dengan jet-lag 
reflexiology sebagai salah satu menunya. 
Kolam renang seluas 540 m2 dengan 
bentuk seperti pulau mini dilengkapi 
dengan pojok Jacuzzi menghadirkan spot 
relaksasi yang lain. Sementara desainnya 
merefleksikan lingkungan Singapura yang 
unik, hijau, Asia, multikultur, nyaman, 
efisien, berkelas dan high-technology 
dengan tampilan global. Koridor 
terbuka dan taman bergaya hutan tropis 
menghadirkan suasana tropikal dengan 
gaya arsitektur yang unik membiarkan 
cahaya alami masuk ke dalam kamar 
mandi, ballroom bahkan area function 
roomnya. [www.crowneplaza.com]

KOMANEKA AT BISMA SOON
Komaneka akan menambah properti baru mereka di 
Jalan Bisma, Ubud pada akhir 2008. Terletak di atas bukit 
bersebelahan dengan lembah sungai Campuhan dengan 
pemandangan sungai yang menakjubkan, terasiring sawah 
dan deretan pohon kelapa di sekeliling, resor mewah ini 
didesain sebagai destinasi gaya hidup yang kontemporer 
dan modern. Dengan 34 suite yang lapang, 10 villa elegan 
masing-masing dengan kolam renang pribadi dan teras, 
tamu dapat menikmati keindahan dan kenyamanan Ubud. 
Resor ini juga dilengkapi dengan Indonesian fine-dining 
restaurant, kolam renang besar, circular wading pool, bar, 
spa-villa, jogging track di bawah kanopi pohon, function 
rooms dan wedding chapel. Untuk informasi hubungi 
0361-978 123 atau e-mail di sales@komaneka.com.
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