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SIARAN PERS

* Untuk segera diterbitkan

ROMANSA MENUNGGU DI KANVAZ VILLAGE RESORT, SEMINYAK

Bali, 28 Januari 2020 – Boutique resort Seminyak yang semarak berubah menjadi destinasi

romantis di bulan penuh kasih sayang ini dengan penawaran staycation, pengalaman

bersantap, dan paket spa untuk memanjakan anda dan pasangan.

Kanvaz Village Resort, Seminyak mempersembahkan ‘Romance Awaits’ — sebuah paket

liburan pasangan selama dua malam, lengkap dengan breakfast dan dinner, atau

pengalaman spa. Para pasangan bisa memilih untuk menikmati liburan dengan makan

malam romantis di Kaza Inspirational Dining, di mana menu makan malam six-course

bertema Mediterania telah dipersiapkan khusus untuk dua orang; menampilkan bahan

premium terbaik seperti lobster, oyster, dan caviar — pengalaman memanjakan ini bisa

dinikmati di bawah langit berbintang dengan pemandangan infinity pool yang menakjubkan.

Untuk para pasangan yang menginginkan pengalaman yang menyegarkan, pilihan Love Birds

spa tersedia untuk dinikmati. Dimulai dengan couple massage yang menenangkan,

dilanjutkan dengan sensasi manis dari strawberry body scrub, dan ditutup dengan teh jahe

atau jus stroberi untuk akhir yang menenangkan. Dengan jarak yang berdekatan dengan toko,

hiburan, dan pantai terbaik di Seminyak, paket staycation Romance Awaits tentunya akan

menjadi pengalaman romantis yang tak terlupakan untuk anda dan pasangan.

Romance Awaits di Kanvaz Villa Resort, Seminyak — jangan lewatkan pengalaman untuk

merayakan hari kasih sayang dengan pasangan anda, lengkap dengan pelayanan yang terbaik.

Hubungi kami di +62 361 2090 818 atau email di info-seminyak@kanvazhotelbali.com untuk

mengejutkan pasangan anda.
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TENTANG KANVAZ VILLAGE RESORT, SEMINYAK

Istirahat dan recharge diri Anda di salah satu dari 147 kamar utama dan 8 suite kami.

Akomodasi yang luas dan ditata apik dengan fasilitas modern, dan dilengkapi layanan penuh

perhatian kami. Tidur nyenyak di tempat tidur khas Kanvaz yang dibuat untuk ketenangan

beristirahat, dan kamar mandi yang dirancang kontemporer, dilengkapi dengan bak mandi

atau pancuran rainforest shower.
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