
KOMANEKA RESORT
AT TANGGAYUDA
Salah satu resort di pulau dewata, yang dapat anda pilih 
sebagai tempat berlibur dan berbulan madu dengan 
pasangan adalah Komaneka Resort at Tanggayuda. Karena 
lokasinya yang terletak di daerah lembah dan berhadapan 
langsung dengan sungai Oos, menambah kesan asri dan 
membuai para tamu merasa nyaman saat menginap di sini. 
Desain yang terlukiskan dalam resort ini merupakan gabungan 
antara suasana pedesaan Bali dengan arsitektur Bali yang 
dikelilingi seni kontemporer Indonesia. Komaneka Resort at 
Tanggayuda ini mulai dibuka sejak 2001 silam.

Selain itu, letaknya juga sangat strategis, karena berdekatan 
dengan beberapa tempat wisata yang terkenal dl pulau ini, 
seperti desa Ubud, Denpasar, dan pantai Benoa Harbor. Juga 
dekai dengan Bandara Ngurah Rai.

berbagai fasilitas yang tersedia
1. Komar
 Komaneka Resort at Tanggayuda memiliki 2 buah 
villa, yaknl Valley Pool Villa dan juga Courtyard Pool Villa. 
Sementara itu, kedua villa ini dilengkapl juga dengan plunge 
pool. Selain itu tersedia juga Suit Room yang dikelilingi kebun, 
hingga andapun bisa merasa betah, seperti tinggal di rumah 
sendlri.
2. Perawatan Tubuh
 Saat berlibur atau berbulan madu, tentunya anda 
ingin memanjakan diri dengan merawat tubuh. Jangan 
khawatir, Komaneka

Retort at Tanggayuda pun menyediakan layanan 
perawatan tubuh. Seperti, aromatherapy massage 
dan aromatic herbal bath. 
3. Kuliner
 Salah satu restoran yang diandalkan di resort 
ini adalah restoron Warung Kudus. Yang menawarkan 
menu andalanya seperti Crispy Duck atau Crispy 
Chicken.

paket bulan madu
Bagi para pasangan pengantin yang berencana untuk 
bulan madu di sinl, Komaneka Resort mengadakan 
paket bulan madu. Anda dapat tinggal selama dua 
malam di sini, diantaranya : welcome drink and chilled 
towel pada saat kedatangan, American break-fast, 
romantic candle light dinner di kamar atau Restoran 
Warung Kudus dan Balinese Massage di Komaneka 
Spa.

Untuk informasl lebih lanjut, anda dapat menghubungi  
Komaneka Resort at Tanggayuda
Banjar Tanggayuda, Kedewatan, 
Ubud, Gianyar 80571, 
Bali, Indonesia. 
Telephone +62 361 978123 
Facsimile +62 361 973084 
Email: sales@komaneka.com 
Website: www.komaneka.com

http://www.komaneka.com

