
Komaneka Resort at Tanggayuda Ubud - Bali

Rumah Seni Penggugah Cinta
Berpagar panorama kemolekan alam, berselimut kesejukan hawa dan bercengkerama 

eksotika seni - kesemuanya dapat dicicipi kala menghabiskan hari-hari cinta Anda berdua di 
kawasan Ubud - Bali. Sebuah pilihan fasilitas bulan madu di kawasan ini meracik ketiganya

dalam komposisi nan eksotik.

BULAN MADU
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 Mendengar nama Ubud, imajinasi sekejap dibawa 
ke alam seni budaya Bali yang khas. Di daerah ini, kehidupan 
seni memang tumbuh subur dan melekat pada keseharian 
kebanyakan masyarakat setempat. Sentra kerajinan seni pun 
semarak bertebaran dan mewujud bagaikan “rumah-rumah seni” 
yang memuliakan keindahan semata. Para pemerhati juga pelaku 
seni dan berbagai penjuru menempatkan Ubud sebagai salah 
satu tempat favorit mereka. Bahkan tercatat beberapa perupa 
kelas dunia dari belantara mancanegara terpikat dengan suasana 
Ubud. Sejumlah masa dilewati di kawasan ini untuk mendapatkan 
sekaligus menuangkan khayal artistik mereka. Tak hanya itu, 
seniman lokal setempat pun mampu menciptakan serangkaian 
karya seni dengan cita rasa internasional.
 Alam Ubud tak kalah daya pikatnya. Pegunungan, 
bukit, lembah, sungai dan sawah terhampar megah dan indah 
yang menambah daftar keistimewaannya. Tergelar dengan 
harmoni menakjubkan, bagai lukisan dari Sang Pencipta. Pada 
akhirnya, aura seni pun senantiasa terpancar dan tak putus lewat 
beragam dimensi, terbentuk oleh sosok alam maupun jiwa seni 
masyarakatnya. Disamping sarat keindahan yang dihantarkan 
oleh seni, kehadiran atmosfir kesenyapan dengan dominasi suara 
kehidupan mencitrakan Ubud sebagai tempat penuh kedamaian, 
syahdu, eksotik dan romantik. Tak dapat dihindari, Ubud pun juga 
jadi sasaran para honeymooners yang mengangankan suasana 
serupa. Komaneka Resort, sebuah alternatif berbulan madu 
di kawasan Ubud. Seni dan alam menyatu di tempat ini, membuai 
Anda berdua dengan ciptaan alami khas lokal. Fasilitas beragam 
dengan kemasan berkelas juga melengkapi yang mampu 
memperkaya pengalaman kala Anda berdua berpesta cinta di 
tempat ini.

Muara Keelokan
 Komaneka diambil dan gabungan nama dua generasi 
dalam sebuah keluarga yang dikenal memiliki kepedulian 
terhadap dunia seni Indonesia, termasuk Bali. Ketertarikan 
terhadap seni diwujudkan pula pada konsep bangunan Komaneka 
Resort. Di Ubud sendiri, Komaneka memiliki dua resort berbeda. 
Diawali pada tahun 1998 dengan mendirikan Komaneka Resort at

Monkey Forest. Sekitar 3 (tiga) tahun berikutnya Komaneka 
Resort at Tanggayuda pun didirikan.
 Memasuki area Komaneka Resort Anda berdua dibawa 
pada suasana pedesaan khas Bali. Dibangkitkan oleh serangkaian 
bangunan yang ditata dengan konsep villa resort bergaya arsitektur 
Bali modern yang lapang, sederhana dan fungsional. Keterlibatan 
material alam seperti atap alang-alang, paras, bebatuan, kayu 
alam, ukiran seni menyempurnakan keutuhan ekpresi lokal Bali. 
Sejumlah karya seni kontemporer khas Indonesia yang turut tersisipi 
menambah hawa eksotika di Komaneka Resort Tanggayuda ini. 
Panorama alam yang mewadahinya pun tak kalah pamor, tepatnya 
berada di situasi lembah yang berhadapan langsung dengan 
Sungai Oos. Pandangan Anda berdua akan senantiasa disuguhi 
kemegahan alam yang luas terbentang. Kontur perbukitan yang 
dibiarkan dalam bentuk aslinya seakan mendekatkan imajinasi 
keelokan alam dengan kenyataan sepanjang Anda berdua di 
Komaneka Resort Tanggayuda ini.
 Senyap dan jauh dari keramaian. Suasana yang mampu 
membangkitkan sensasi romantis ini pastinya mudah dirasakan di 
tempat berjarak sekitar 40 km dari Bandara Internasional Ngurah 
Rai Bali, tepatnya Tanggayuda di desa Kedewatan yang berjarak 15 
km berkendara dari pusat kota Ubud. Meski demikian, suara alam 
akan senantiasa setia berceloteh seakan
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tanpa jeda. Desir angin, ranting dedaunan yang saling bergesekan, 
gemericik aliran air dan suara satwa liar menciptakan dunia 
keindahan tersendiri.
 Sembari mencicipi suasana romantis ini, Anda berdua 
diberi pilihan untuk menempati salah satu dari 20 villa yang terdiri 
dari 3 (tiga) pilihan tipe yaitu Valley Pool Villa, Courtyard Pool Villa 
dan Suite Villa. Masing-masingnya memiliki keistimewaan tersendiri 
dengan kekuatan pada pemandangan sekelilingnya, kelengkapan 
fasilitas juga detil interior yang memanjakan mata. Aroma 
kehangatan dan keakraban alam pun mampu terasakan hingga di 
peraduan.

Mencintai Seni, Budaya dan Alam
 Bulan madu adalah saatnya memanjakan diri. Komaneka 
Spa yang dimiliki resort ini adalah salah satu diantaranya yang 
mampu melakukan. Fasilitas yang dikemas untuk memulihkan 
raga, jiwa dan pikiran ini menyediakan beragam pemanjaan. Anda 
berdua dapat memilih layanan Pijat Aromaterapi (Aromatherapi 
Massage) atau Mandi Rempah (Aromatic Herbal Bath) yang 
diantaranya dapat dilakukan dengan bertudung kemolekan alam. 
Untuk urusan pemanjaan cita rasa, Restoran Warung Kudus yang 
dimiliki Komaneka Tanggayuda menjamu dengan aneka penganan. 
Crispy Duck atau Crispy Chicken yang merupakan penganan 
bebek atau ayam yang renyah dan empuk direkomendasikan untuk 
dicicipi. Bila Anda berdua ingin sekedar bercengkerama menikmati 
alam, sisi kolam renang berdesain unik dengan panorama memukau 
menjadi salah satu tempat favorit.
 Aktifitas berlatar seni, budaya dan alam terancang oleh 
pihak manajemen Komaneka Resort yang memperkaya cerita bulan 
madu di tempat ini. Anda berdua dapat mengunjungi Museum Neka, 
menyaksikan fenomena keindahan alam di desa Petulu, mengikuti 
kelas Yoga di alam terbuka maupun melintasi alam pedesaan di 
sekitar Komaneka Tanggayuda. Disamping itu, Anda berdua dapat 
belajar sejumlah ilmu seni dari seniman lokal seperti memahat kayu 
maupun menari di sejumlah sentra kerajinan. Tentunya, berburu 
barang seni dapat dilakukan bersamaan.
 Saatnya menuangkan cinta tak terbatas kala berbulan 
madu. Seni dan alam adalah diantara yang mampu memacunya. 
Sebuah resort mampu mengemas keduanya dalam komposisi 
menawan.

Kuis Bulan Madu
Lengkapi data di bawah ini dan kirimkan ke redaksi 
majalah Perkawinan, paling lambat akhir Desember 
2007. Sebanyak 2 (dua) calon pasangan pengantin 
beruntung akan mendapat voucher menginap di 
Aston Nusa Dua, Bali. Nama pemenang akan 
diumumkan pada majalah Perkawinan edisi No. 
02/IX/Februari 2008.

Calon mempelai pria:........................................................................................ 
Calon mempelai wanita:.................................................................................... 
Rencana tanggal menikah:.................................................................................
Alamat lengkap surat:........................................................................................ 
Kode pos:.................. Telp/HP:.......................................................................... 
1. Suguhan apa yang Anda berdua idamkan dari sebuah hotel atau resort 
kala berbulan madu ?........................................................................................
...........................................................................................................................
2. Kapan Anda berdua rencanakan untuk berbulan madu, setelah atau 
sebelum pesta resepsi ?....................................................................................
........................................................................................................................... 

Informasi dan biaya, hubungi :
Sales Office & Central Reservation
da. Komaneka Resort at Monkey Forest
Jalan Monkey Forest
Ubud, Gianyar 80571, Bali, Indonesia
Tel: 62 361 976090
Fax: 62 361 977140
Email : sales@komaneka.com
Website: www.komaneka.com
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