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Lokasi

Berada di pulau dewata, Holiday Inn Resort® Baruna Bali dibangun bergaya kontemporer
tradisional Bali melengkapi lokasinya menghadap pantai Wana Segara Bali. Hanya
berjarak 10 menit dari Airport Internasional Ngurah Rai dan pusat perbelanjaan Kuta.

Buka

27 Maret 2009

Pemilik

PT. Menara Perdana

Manajemen

InterContinental Hotels Group (IHG)
Berpusat di Windsor, Bershire, Persatuan yang mengelola lebih dari 4500 hotel di 100
negara di seluruh dunia.

General Manager

Carol Waller
Carol.waller@ihg.com
+62 361 755 557

Holiday Inn®

Dengan total 1,205 hotel yang tersebar di seluruh dunia, Holiday Inn® merupakan
penginapan paling diakui di dunia dan telah membantu jutaan wisatawan untuk
menikmati liburan sejak diresmikan pertama kali tahun 1952. Dirancang untuk
memenuhi kebutuhan para wisatawan yang sedang berlibur maupun yang sedang
melakukan perjalanan bisnis, Holiday Inn® memberikan pengalaman tak terlupakan
melalui pelayanannya yang hangat dan ramah *********************** Para tamu akan
mendapatkan fasilitas yang akan membantu mereka bekerja sekaligus bersenangsenang di Holiday Inn®, diantaranya adalah restoran dengan layanan penuh dimna anakanak dapat bersantap secara gratis, fasilitas bisnis dan ruang pertemuan, kolam renang
yang ceria serta tempat yang nyaman yang secara keseluruhan dirancang untuk
membantu para tamu bersantai, sehingga keseluruhan perjalanan mereka menjadi
menyenangkan.
Designed to meet the needs of both business and leisure travelers, Holiday Inn® hotels
deliver memorable experiences through warm and welcoming service, contemporary
design that blends the familiar with the new, and a sense of comfort unique to the brand
and its iconic green sign. At Holiday Inn® hotels, guests can find amenities to help them
work and play, including full-service restaurants where Kids Eat Free, meeting and
business facilities, bright swimming pools and comfortable lounges all designed to help
guests relax and refresh, making travel more enjoyable for all.
Merk dagang Holiday Inn® berpartisipasi IHG® Rewards Club. Program hotel rewards
yang pertama dan terbesar dalam industri perhotelan ini diberikan secara gratis, dan
tamu dapat bergabung di IHGRewardsClub.com, dengan cara mengunduh aplikasi IHG®
App, melalui layanan bebas pulsa 1-888-211-9874 atau dengan mengajukan permintaan
di meja resepsionis di salah satu dari 4.900 hotel IHG manapun yang tersebar di seluruh
dunia. Pihak hotel juga turut berpartisipasi di IHG Green Engage® yang merupakan
program unik IHG dalam menjaga kelestarian alam.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Holiday Inn®, silahkan mengunjungi
www.holidayinn.com atau telepon 1-888-HOLIDAY. Anda dapat bergabung bersama
kami
di
Twitter
http://www.twitter.com/holidayinn
atau
di
Facebook
www.Facebook.com/holidayinnhotels..

Akomodasi

Pemandangan indah pantai Wana Segara, kolam renang atau taman tropis semakin
mengagumkan dari setiap teras pribadi kamar tamu hotel. Dengan total jumlah 193
kamar dan suite, semua bangunan ini dibangun diatas tiga hektar taman tropis. Semua
kamar dilengkapi dengan koneksi internet nirkabel, 32’ TV flatscreen, CD / DVD player,
AC, telepon, kulkas mini, lemari penyimpanan, setrika dengan papan setrika, serta
fasilitas untuk membuat teh & kopi serta radio & ipod dock.
Superior.
Selain dilengkapi ranjang empuk berukuran twin atau king, Kamar Superior juga
memiliki kamar mandi modern dengan shower bertekanan dan bilik kaca, lantai keramik,
perabot kayu pirang yang cantik, kursi malas dengan sandaran kaki, meja kerja, dan
balkon luas dengan tempat duduk nyaman untuk dua orang. Dipenuhi dekorasi yang
cerah dan kontemporer dengan sentuhan desain lokal.
Deluxe Garden Access.
Terletak di tengah-tengah taman tropis yang indah, setiap kamar Deluxe Garden Access
yang berukuran 33 meter persegi ini menawarkan pilihan tempat tidur
berukuran king atau twin serta dilengkapi dengan fasilitas modern termasuk kursi malas
dan akses WiFi gratis untuk beberapa perangkat di semua kamar tamu, suite, dan area
publik hotel.
Dengan jendela cukup besar, kamar ini dipenuhi cahaya alami yang mengadirkan
suasana hangat dan nyaman sehingga kamar hotel di Kuta dengan pemandangan
taman ini sangat direkomendasikan baik bagi bagi Anda yang melakukan perjalanan
sendiri, atau bersama pasangan, bahkan juga untuk liburan keluarga Anda.
Deluxe Garden View.
Setiap kamar Deluxe Garden View yang berukuran 32 meter persegi ini menawarkan
pilihan tempat tidur berukuran king atau twin serta dilengkapi dengan fasilitas modern
termasuk kursi malas dan layanan WiFi gratis untuk beberapa perangkat yang Anda
miliki.
Interior tradisional Bali yang dipadukan dengan fasilitas modern menciptakan suasana
yang santai dan membuat kamar Deluxe Garden View sebagai pilihan penginapan yang
ideal bagi liburan keluarga maupun perjalanan romantis bagi pasangan.
Deluxe Ocean View.
Setiap kamar Deluxe Ocean View menawarkan pilihan satu tempat tidur king atau dua
tempat tidur twin serta dilengkapi dengan fasilitas modern termasuk kursi malas dan
layanan WiFi gratis untuk beberapa perangkat Anda.
Pencahayan alami dan letak nya yang menghadap ke Samudra Hindia sekaligus taman
tropis yang begitu subur membuat Suite ini memiliki suasana yang tenang dengan
pemandangan yang begitu Indah dan membuatnya menjadi tempat peristirahatan yang
ideal bagi baik bagi keluarga maupun pasangan yang menginginkan kamar mewah
dengan pemandangan sunset di Bali serta kenyamanan yang maksimal saat berlibur di
pulau Dewata.
Deluxe Pool Garden.
Kamar modern berlantai tanah ini menyediakan akses langsung ke area kolam renang
menawarkan ruangan yang terang seluas 33m2. Selain menampilkan pemandangan
taman dan kolam renang melalui jendela kaca dari lantai hingga langit-langit, setiap

kamar juga dilengkapi kursi malas dengan sandaran kaki dan teras pribadi dengan
chaise longue.
Junior Suite Garden Access.
Kamar Suite Garden Access yang berlantai tanah ini menawarkan ruang keluarga
terbuka bernuansa modern dengan luas 60m2 untuk keluarga atau pasangan. Selain
dilengkapi ranjang dan sofa ukuran king, kamar ini juga dihiasi oleh lantai kayu pirang
dan teras pribadi dengan kursi pantai, chaise lounge dan akses langsung ke taman
tropis.
Junior Suite Garden View.
Setiap Junior Suite Garden View menawarkan ruang keluarga bernuansa modern seluas
60m2. Selain dilengkapi ranjang dan sofa berukuran king, kamar ini juga dihiasi oleh
lantai kayu pirang dan kamar mandi modern dengan power shower, dua meja rias dan
bathtub terpisah. Di teras pribadi juga terdapat kursi pantai dan chaise longue, serta
menawarkan pemandangan taman tropis yang luas.
Setiap suite dilengkapi dengan TV layar datar 40" dengan lebih dari 60 saluran, iPod
dock, radio, internet kecepatan tinggi, setrika dengan papan setrika, bangku panjang,
meja kerja, dan sandal pantai. Di Junior Suite Garden juga terdapat lemari pakaian
dengan ruang ganti baju dan menyediakan ruang yang luas untuk keluarga atau
pasangan yang berwisata bersama.
One Bedroom Suite.
One Bedroom Suite menawarkan kamar seluas 64 meter persegi untuk bersantai. Setiap
suite mempunyai 1 kamar tidur dengan ruang keluarga yang terpisah. Sementara kamar
tidur utama dilengkapi dengan satu tempat tidur king, di ruang keluarga kami sediakan
sebuah sofa besar yang ideal digunakan untuk bersantai, atau bisa berfungsi sebagai
tempat tidur tambahan.
Pencahayan alami dan letak nya yang menghadap ke Samudra Hindia sekaligus taman
tropis yang begitu subur membuat Suite ini memiliki suasana yang tenang dengan
pemandangan yang begitu Indah dan membuatnya menjadi tempat peristirahatan yang
ideal bagi baik bagi keluarga maupun pasangan yang menginginkan kamar mewah
dengan pemandangan sunset di Bali serta kenyamanan yang maksimal saat berlibur di
pulau Dewata.
Studio Room Garden View.
Studio seluas 46m2 ini menawarkan ruang santai bernuansa modern dengan
pemandangan taman yang sangat indah. Masing-masingnya dilengkapi dengan ranjang
dan sofa ukuran king, serta xbox untuk keseruan ekstra untuk dimainkan keluarga dan
teman Anda. Masing-masing studio dilengkapi TV 40" layar datar dengan lebih dari 60
saluran, perabotan kayu pirang, lantai keramik dan kamar mandi modern dengan
shower bertekanan serta bathtub terpisah. Di teras, terdapat chaise long yang
membawa para tamu terlena dengan pemandangan taman tropis. Selain itu, juga
terdapat lemari pakaian dengan ruang ganti yang juga dapat digunakan untuk
menyimpan barang bawaan Anda.
Setiap suite juga dilengkapi: TV layar datar 40" dengan lebih dari 60 saluran, iPod dock
dan radio, setrika dengan papan setrika, bangku panjang, dua meja kerja dan sandal
pantai. Masing-masing studio difasilitasi internet berkecepatan tinggi di seluruh
ruangan.

Studio Room Garden Access.
Studio seluas 46m2 ini menawarkan ruang santai bernuansa modern dengan jalan
langsung ke taman yang sangat indah. Masing-masing ruangan dilengkapi ranjang dan
sofa ukuran king, serta xbox untuk keseruan ekstra untuk dimainkan keluarga dan teman
Anda. Masing-masing studio dilengkapi TV 40" layar datar dengan lebih dari 60 saluran,
perabotan kayu pirang, lantai keramik dan kamar mandi modern dengan shower
bertekanan serta bathtub terpisah. Para tamu diberikan teras pribadi dengan chaise
longue di mana mereka dapat bersantai dengan pemandangan taman dan jalan
langsung ke taman. Terdapat juga lemari pakaian dengan ruang ganti yang memiliki
banyak ruang penyimpanan untuk tas besar.
Setiap Studio Garden Access juga dilengkapi TV layar datar 40" dengan lebih dari 60
saluran, iPod dock dan radio, internet kecepatan tinggi, setrika dengan papan setrika,
bangku panjang, dua meja kerja dan sandal pantai.
Bigroom Pool Garden.
Berlokasi di lantai dasar The Bigroom Pool Garden adalah kamar yang paling luas di
Holiday Inn Resort Baruna Bali. Dengan ukuran mencapai mencapai 78 meter persegi.
Setiap The Bigroom Pool Garden memiliki balkon yang cukup luas dan dilengkapi
dengan kursi malas yang memungkinkan seluruh anggota keluarga menghabiskan
waktu santai bersama sambil bercanda ria. Dari teras kamar ini juga sangat dekat untuk
mencapai ke area kolam renang dan area taman hijau kami yang asri.
Bigroom Ocean View.
Bagi Anda yang menginginkan lebih dari sekedar kamar yang nyaman, kami
merekomendasikan kamar The Bigroom Ocean View untuk liburan keluarga mendatang.
Kamar yang terletak di lantai 2 ini memiliki luas sebesar 52 meter persegi termasuk
balkon atau teras dan kamar mandi yang dilengkapi dengan shower & bath tub.
Setiap kamar The Bigroom Ocean View dilengkapi dengan jendela-jendela yang cukup
besar yang memungkinkan Anda untuk bersantai di tempat tidur sambil menikmati
indahnya Pantulan sinar matahari yang berkilauan di Samudra Hindia.
F&B

`

Bersantailah di bilik pribadi sambil membaca buku favorit ditemani es krim teppayaki
dari Flavaz atau kopi yang baru diseduh. Cicipi koktail di bar tepi pantai Envy sambil
melihat matahari tenggelam dengan soundtrack nada-nada syahdu. Apa pun cita rasa
Anda dan bagaimana pun suasana hati Anda, Holiday Inn Baruna Bali Resort® siap
menyambut Anda.
ENVY
Tempat di depan pantai dan laut, tepat untuk menikmati makanan, cocktails dan
sunsets. ENVY melayani makanan ringan saat matahari terbenam, minuman dan menu
ala carte yang menyajikan pizza, pasta dengan banyak pilihan, steak dan minuman kreasi
bartender Envy. Restoran ini juga memiliki jadwal “chill out” harian yang berupa musik
dan hiburan. Buka dari 11:00 sampai tengah malam. Berkapasitas 130 tempat duduk.
PALMS
Tempat duduk tersedia untuk 120 orang dengan gaya dapur teater terbuka yang
imajinatif, menyediakan semua makanan baik di luar ruangan atau didalam ruangan
dengan kenyamanan penyejuk udara. Sarapan prasmanan disajikan dari pukul 06:30

pagi-10:30 pagi. Makan siang dan makan malam ditawarkan dengan menu à la carte.
Buka setiap hari dari pukul 6:30 pagi – 23:00.

Flavaz
Flavaz Kopi dan bar es krim Teppan adalah outlet santai dan “funky” yang terletak di
Resort Hub. Para tamu dapat memilih es krim dan campuran pelengkap kesukaan
mereka, yang dicampur oleh staff berbakat kami bersamaan diatas batu dingin. Buka
setiap hari dari pukul 08:00 – 22:00
Layanan Kamar
Pelayanan 24 jam di setiap kamar tamu hotel adalah penawaran lain dari food and
beverage service Holiday Inn Resort® Baruna Bali. Dengan menu ala carte, layanan kamar
memiliki pilihan spesialisasi rumah untuk memenuhi selera makan anda dengan harga
yang sesuai.
Pool Bar
Untuk Koktail dan minuman . buka setiap hari mulai pukul 10.00 – 18:00.
Meeting

Cinnamon Ballroom
Ruang pertemuan dengan luas 400 m2 dilengkapi koneksi internet yang unggul. Dapat
mengakomodasi sampai 264 orang, ruang Cinnamon memiliki fasilitas digital proyektor,
papan flip cart, microphone, overhead proyektor dan papan tulis. Tim kami adalah tim
yang inovatif, energik dan proaktif dalam menciptakan sebuah program yang mudah
diikuti secara bersama.

Resort Hub

Menerapkan konsep unik baru untuk kenyamanan para tamu, resor kami manyajikan
Resort Hub yang mana merupakan pusat dari segala fasilitas. Dipandu oleh Guest
Relations,perpustakaan kecil, ruang internet, travel desk yg akan membantu untuk
pemesanan paket wisata dan The Shop untuk keperluan tambahan. Bagi yang berjiwa
muda, ada juga kopi Flavaz dan kios Teppan es krim. untuk Remaja dapat dihibur oleh
wii favorit mereka atau xbox games dan DVD.

Internet

Berkecepatan 4096 KBps / 5 MBps

Pernikahan

Tersedia dalam berbagai paket dan tempat pernikahan, baik itu bertempat di depan
pantai yang romantis atau di kebun bernuansa tropis, Tim kami akan siap melayani
sesuai dengan keinginan anda.

Tea Tree Spa

Menyadari bahwa memanjakan diri adalah suatu pertimbangan penting selama liburan
Anda, Holiday Inn Resort® Baruna Bali menyajikan Tea Tree Spa yang terletak di barat
hotel, ditepi pantai dan menghadap ke laut.
Tea Tree Spa adalah spa khusus yang didirikan oleh Holiday Inn Resorts. Dikelilingi oleh
hamparan laut dengan deburan ombaknya, Tea Tree Spa adalah tempat yang tepat
untuk bersantai dan menenangkan jiwa. Selain ruang penerimaan tamu, Tea Tree Spa
memiliki 5 ruang perawatan termasuk kamar pasangan yang dirancang khusus sehingga
anda dapat bersantai bersama orang yang anda cintai. Tea Tree Spa menggunakan
minyak aromaterapi eksotis dan produk lulur yang dicampur sendiri dengan terapi
tradisional timur. Nikmati hari penuh memanjakan atau pilih dari menu à la carte yang
menampilkan berbagai macam pijat, facial, perawatan tangan, kaki dan banyak lagi.

Anda dapat memilih untuk menikmati perawatan di dalam ruangan atau di salah satu
bale yang berada di pinggir pantai.

Kids’ Club

Klub anak Rascals merupakan fasilitas unggulan di Holiday Inn Resort Baruna Bali yang
mengakomodasi kebutuhan keluarga yang berlibur di Bali bersama anak-anak usia 4 –
12 tahun.
Di sini, si kecil tidak akan kehabisan fasilitas bermain dari pukul 9 pagi hingga 9 malam
setiap harinya. Dengan mengadopsi konsep EDUTAINMENT, berasal dari kata education
(edukasi) dan entertainment (hiburan), klub anak Rascals menawarkan lingkungan
bermain yang aman, namun sekaligus penuh kesenangan dan edukasi. Terdapat
bebagai pilihan aktivitas seru dan edukatif seperti memberi makan ikan, menangkap
kupu-kupu, Di sana, anak-anak juga dapat mengenal lebih budaya Bali lebih dekat
melalui kegitan belajar tari tradisional Bali ditawarkan kepada anak
Buka tiap hari dari pukul 09:00 hingga 21.00 WITA.

Pusat kebugaran Buka 24 Jam.
Penghargaan

Holiday Inn Resort & Spa ternominasi kembali di “Top 10 Relaxation / Spa Hotels in Asia”
oleh 2011 Trip Advisor Traveller Choice.
ENVY “Sugar Hill Punch” dinominasi “The Best Original Cocktail” oleh “Best of Bali 2010”
oleh Majalah Hello Bali.
ENVY dinominasi sebagai “The Best New Bar & Club” oleh “Best of Bali 2010” oleh
Majalah Hello Bali.
Holiday Inn Resort® Baruna Bali ternominasi di “Top 10 Trendiest Hotels in Asia” oleh
2010 Trip Advisor Traveller Choice.
Holiday Inn Resort® Baruna Bali ternominasi di “Top 10 Relaxation / Spa Hotels in Asia”
oleh 2010 Trip Advisor Traveller Choice.
ENVY dinominasi sebagai“The Best New Bar & Club” di “Best of Bali 2009” oleh Majalah
Hello Bali.
Holiday Inn Resort® Baruna Bali dinominasi oleh “The Best Newcomer 2009” oleh The Yak
Awards 2009.
ENVY dinominasi sebagai “The Best Sunset Venue” oleh The Yak Awards 2009.
ENVY dinominasi di The Yak Awards 2009 sebagai pemenang untuk “The Ad Campaign
of The Year”.

Holiday Inn Resort® Baruna Bali diberikan penghargan “Security Gold Award”oleh Polda
Bali, dengan angka di peringkat 96 dari 100 dan berada di posisi ke 4 dari 90 hotel-hotel
di Bali.
Mengenai Holiday Inn Resort®

Dengan 36 properti yang tersebar di seluruh dunia, Holiday Inn Resort® menawarkan keceriaan serta
ketenangan bagi keluarga dengan nama yang telah dikenal dan dipercaya para tamu. Berlokasi di berbagai
tujuan wisata di seluruh dunia, masing-masing properti menawarkan kualitas akomodasi, aktivitas, serta
fasilitas yang tidak perlu diragukan lagi. Para tamu akan menikmati fasilitas seperti beragam pilihan menu,
baik di restoran maupun di tepi kolam, kolam renang, pusat kebugaran, termasuk layanan khusus anak-anak
seperti misalnya KidsSuites®, dan program kegiatan anak-anak. Seluruh properti Holiday Inn Resort® juga
menawarkan hiburan malam yang ditampilkan secara langsung, mulai dari pertunjukan band, karaoke,
hingga pertunjukan komedi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Holiday Inn Resort® atau untuk
melakukan reservasi, silahkan hubungi 1-800-HOLIDAY atau anda bias mengunjungi laman
www.holidayinnresorts.com.

###

Catatan untuk Editor:
IHG (InterContinental Hotels Group) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] merupakan organisasi global yang memiliki
9 brand hotel, termasuk diantaranya adalah InterContinental® Hotels & Resort® s, Hotel Indigo®, Crowne
Plaza® Hotels & Resort® s, Holiday Inn® Hotels and Resort® s, Holiday Inn Express®, Staybridge Suites®,
Candlewood Suites®, EVEN™ Hotels dan HUALUXE™ Hotels & Resorts®. IHG mengelola IHG® Rewards Club,
sebuah program loyalitas konsumen terhadap hotel yang pertama dan terbesar di dunia dengan jumlah
anggota lebih dari 77 juta anggota di seluruh dunia.
Program ini diluncurkan kembali pada bulan Juli 2013, menawarkan beragam keuntungan anggota,
termasuk akses internet gratis di seluruh hotel secara global.
IHG memberikan lisensi, menyewakan, mengelola atau memiliki 4.700 hotel dan 687.000 kamar di hampir
100 negara dan wilayah. Dengan lebih dari 1.100 hotel yang sedang dibangun, IHG akan merekrut sekitar
90.000 orang untuk peranan baru di berbagai properti dalam beberapa tahun ke depan.
InterContinental Hotels Group PLC adalah perusahaan induk yang berbadan hukum di Britania Raya dan
teregistrasi di Inggris serta Wales.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai hotel sekaligus reervasi, silahkan kunjungi laman www.ihg.com dan
www.ihgrewardsclub.com untuk informasi mengenai IHG Rewards Club. Untuk mendapatkan berita terbaru,
silahkan kunjungi laman www.ihg.com/media, www.twitter.com/ihg, www.facebook.com/ihg atau
www.youtube.com/ihgplc.

Gambar Holiday Inn Resort® Baruna Bali resolusi tinggi
www.ihgphotolibrary.com
Contact:

Lely Elfrida.
Marketing Communications Manager.
Holiday Inn Resort® Baruna Bali.
Jalan Wana Segara 33, Tuban, Bali 80361, Indonesia.
T: +60 361 755 577
E: lely.elfrida@ihg.com

