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Analogi dari bulan madu sejatinya adalah menyepi ke 
tempat khusus untuk menemukan suasana baru yang dapal 
mengukuhkan tali pernikahan. Konsekuensi yang diharapkan 
tentunya adalah makin memupuk kemesraan di antara kedua 
pasangan. ‘Penyepian’ itu pada akhirnya lagi-lagi membawa kita 
ke tempat dimana semua keajaiban dapat terjadi; Bali. Apa lacur. 
Daerah itu seperti menyerap semua kemagisan dan menghipnotis 
kita untuk berulang kali tertegun dan mengaguminya. Kami 
mengajak anda untuk berkunjung ke Komaneka Resort at 
Tanggayuda.

Resort cantik mi ‘tersembunyi’ di Tanggayuda di desa Kedewatan, 
15 menit dari pusat Ubud, Bali. ‘Adik’ Komaneka Resort at 
Monkey Forest ini terletak di lembah yang berhadapan langsung 
dengan Sungai Oos. Komaneka adalah gabungan nama dan 
dua generasi dalam sebuah keluarga yang berdedikasi tinggi 
dalam melestarikan karya seniman Indonesia sehingga berhasil 
mengumpulkan salah satu koleksi terbaik karya seniman Bali 
dan Indonesia. Dibangun dengan konsep villa resort yang 
menggabungkan suasana pedesaan Bali dengan arsitektur 
modern yang lapang, sederhana dan fungsional dengan gaya 
hidup dikelilingi karya seni kontemporer Indonesia. Yang unik, 
di tiap villanya Komaneka menyediakan private plunge 
pool beserta taman pribadi, seperti Valley Pool Villa dengan 
pemandangan lembah sungai yang spektakuler dan dilengkapi; 
Courtyard Pool Villa dengan pemandangan ke arah kebun yang 
terawat dan cantik; dan Suite Room yang dikelilingi kebun dengan 
suasana rumah tinggal yang menenangkan.
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Anda yang ingin melemaskan otot bersama pasangan, 
harus mencoba pelayanan di Komaneka Spa. Aromatherapy 
Massage merupakan perawatan 90 menit yang dimulai dengan 
membalurkan Aloe Vera dan mint ke seluruh tubuh, dilanjutkan 
dengan pijatan yang mengombinasikan teknik Swedish, Shiatsu, 
Balinese dan acupressure, serta diakhin dengan mini facial. 
Sedangkan Aromatic Herbal Bath adalah perawatan yang 
dimulai dengan pijatan di seluruh tubuh, dilanjutkan dengan 
mandi rempah dan bunga untuk mengendurkan otot yang kaku, 
menghilangkan stres dan memerlancar sirkulasi darah. Ada pula 
Herbal Body Scrub atau Traditional Treatments dengan 
menu perawatan yang menggunakan kombinasi bahan-bahan 
alam akan memanjakan anda dan pasangan, dan tentunya 
mengembalikan fitalitas dan kebugaran tubuh.

Untuk perjalanan kuliner, jangan luputkan perhatian anda dari 
jajaran restoran yang dimiliki oleh Komaneka. Warung Kudus 
yang menawarkan masakan kontemporer Indonesia dan 
juga menu internasional, serta Terrace Cafe dengan pilihan 
anggur dan cocktail hasil racikan bartender profesional, patut 
dimasukkan dalam daftar bulan madu anda berdua. Tak hanya 
itu, bulan madu anda juga dapat diisi dengan berbagai macam 
aktifitas unik dan menarik. Sebut saja Museum Visit yang akan 
mengajak anda melihat koleksi seni dunia, Petulu Tour, Yoga 
yang akan menyegarkan raga serta pikiran. Trekking, Wood 
Carving yang akan mengajari anda bagaimana menghasilkan 
seni ukir khas Bali yang indah, Balinese Attire & Dance 
Lesson, Balinese Dance Photo Memory, Appetizer 
Class, Coconut Leaf Craft atau Balinese Wedding 
Photo Memory yang makin mengajak anda menyelami seni 
dan budaya tradisional Bali yang tinggi dan berkelas.

KOMANEKA RESORT AT TANGGAYUDA
Ubud, Gianyar 80571, Bali
(+62 361) 976090 / www.komaneka.com


