
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  



 
 
 

 

5 Instagrammable Villas in Bali For A Perfect 
Intimate Getaway 
 

Published June 11, 2021 
By: Indonesia Tatler 
 
Sedang berencana berlibur? Berikut lima rekomendasi vila instagrammable di Bali untuk pengalaman 
menginap yang tak terlupakan. 
By Diella Yasmine on Jun 11, 2021 

 
Tanpa terasa sudah lebih dari setahun ini kita hidup berdampingan dengan Covid. 
Meskipun saat ini bekegiatan di luar rumah sudah dapat dilakukan, tidak dapat dipungkiri 
bahwa pikiran kita juga mengembara ke berbagai destinasi wisata untuk beristirahat 
sejenak dari jadwal pekerjaan yang padat serta kejenuhan. 
 
Dengan diberlakukannya kelonggaran berpergian, protokol kesehatan ketat, vaksinasi dan 
program “Work from Bali” yang dicanangkan pemerintah, sekarang ini adalah waktu yang 
tepat untuk melakukan petualangan dan bereksplorasi. 
 
Jika kamu berencana untuk menghabiskan waktu bekerja sambil liburan bersama 
keluarga, teman maupun seorang diri, kelima vila di Bali ini adalah tempat yang tepat 
untuk bersantai menikmati ketenangan dan keindahan alam. 
 
 
1/5 Déjà Bali Luxury Villa 
 
Terletak di sekitar sawah hijau terbentang di Canggu, Déjà Bali Villa merupakan salah satu 
penginapan yang akan memberikanmu pengalaman berlibur yang menenangkan dan 
menyenangkan. Bergaya tropis khas Bali yang dibalut dengan kemewahan, vila dengan 
lima kamar tidur ini menawarkan berbagai area relaksasi, hiburan dan rekreasi. 
 
Dirancang oleh seorang arsitek ternama asal Spanyol, Felipe González, vila berseni tinggi 
ini juga memancarkan suasana keanggunan modern yang terlihat pada tata ruang terbuka, 
langit-langit tinggi, air terjun dramatis, western kitchen yang lengkap, Italian tiles, smart 
TV dan Bluetooth sound system yang terintegrasi. Sempurna untuk berkumpul bersama 
keluarga, teman, mengadakan pesta maupun pernikahan, Déjà Bali bisa menjadi ruang 
pribadi maupun ruang bersantai yang tak terlupakan. Nuansa dekorasi bertema cool tone 
turut melengkapi berbagai ruangan untuk memberikan kenyamanan saat bersosialisasi, 
menikmati film serta berlatih yoga. Selain itu, lokasinya yang berdekatan dengan berbagai 



 
 
 

 

toko pengrajin lokal, restoran mewah, beach club, spa, pusat kebugaran dan café menjadi 
point plus untuk melengkapi pengalaman berliburmu. 
 
 
2/5 Villa Puri Beji 
 
Berlokasi di Canggu, Pulau Beji Villas adalah penginapan yang tepat untuk mengekplorasi 
salah satu kota tujuan paling populer di Bali ini. Berdekatan dengan Pantai Berawa, pusat 
perbelanjaan, restoran dan beach club, kamu pun dapat menikmati berbagai hiburan serta 
hidangan organik menyehatkan yang menggugah selera. Berjarak hanya 17,9 km dari 
pusat kota dan 48 menit dari bandara Internasional Ngurah Rai, properti ini menawarkan 
akses ke berbagai destinasi indah lainnya yang menakjubkan. Manfaatkan berbagai 
layanan dan fasilitas seperti Wi-Fi gratis di semua kamar, penjagaan keamanan 24 jam, 
layanan kebersihan harian, pengiriman belanja kebutuhan harian (grocery) dan postal 
service. 
 
Dari segi desain, properti ini dirancang dengan suasana minimalis dan tropikal Bali yang 
menyejukkan mata dan pikiran. Cocok untuk dijadikan tempat berkumpul bersama 
keluarga atau teman, properti ini memiliki 3 vila yang masing-masing menawarkan 4 
kamar tidur dan kamar mandi yang luas serta mampu menampung 24 orang sekaligus. 
Untuk tetap bisa melaksanakan protokol kesehatan, vila ini juga memiliki 3 kolam renang 
yang luas untuk berkegiatan outdoor. Tidak hanya itu saja, lounge area luas dengan 
pemandangan indah, bungalow, dining area dan studio yang terletak di sekitar kolam 
renang juga tersedia. 
 
  



 
 
 

 

3/5 Villa Seascape 
 

Foto dok: Villa Seascape  
 
Pemandangan pantai dan matahari terbenam yang indah, fasilitas mewah dan ketenangan 
adalah beberapa hal yang bisa kamu dapatkan di Villa Seascape. Berlokasi di Nusa 
Lembongan, setengah jam perjalanan menggunakan perahu dari Sanur, properti ini 
memiliki akses langsung ke pantai dan berbagai spacious indoor dan outdoor area untuk 
beraktivitas. Tidak hanya itu saja, koki penuh waktu juga tersedia untuk memenuhi 
kebutuhanmu di surga tropis ini. Dilengkapi dengan estetika desain maxi-minimalis yang 
sempurna, seluruh properti juga didominasi oleh nuansa pantai yang menyejukkan mata. 
Terlebih lagi, para tamu juga akan dimanjakan dengan pool terrace untuk menikmati 
hangatnya matahari Pulau Dewata. Diperuntukkan bagi keluarga maupun pasangan yang 
sedang berbulan madu, Villa Seascape bisa menjadi tempat untuk membenamkan diri di 
alam terbuka, yang jauh dari kebisingan ibu kota. 
 
 
 
 



 
 
 

 

4/5 Villa Dune Ubud 
 
Step into your own slice of Balinese heaven di Villa Dune, Ubud. Menawarkan pemandangan 
alam yang menakjubkan, vila bergaya minimalis dan elegan ini dilengkapi dengan fasilitas 
kolam renang yang luas, spa, dapur lengkap, sunken seating dan 6 luxurious en-suite 
bedrooms untuk menikmati waktu berlibur bersama teman dan keluarga. 
 
Terletak hanya 2,3 km dari Museum Seni Neka dan 3,1 dari Pura Taman Saraswati, vila ini 
juga dikelilingi dengan berbagai restoran untuk memanjakan lidah dan pemandangan 
hutan tropis yang menyejukkan jiwa. 
 
 
5/5 Villa Lina 
 
Berjarak 1,7 km dari Monkey Forest Ubud, Villa Lina merupakan salah satu penginapan 
yang wajib kamu kunjungi ketika berlibur di Pulau Dewata. Bergaya tropical minimalist, 
vila ini dilengkapi dengan berbagai ruangan terbuka luas, taman hijau, kolam renang 
infinity dan 4 kamar tidur yang nyaman dan aestetik. Berlatarkan pemandangan sawah 
hijau membentang, para tamu juga bisa menikmati layanan floating breakfast dan 
membenamkan diri di bawah hangatnya matahari pagi. 
 
Bagi kamu yang memiliki hobi fotografi, properti ini juga menawarkan berbagai 
instagrammable spot dan juga pemandangan alam yang menakjubkan.   
 
 
Link: https://www.indonesiatatler.com/travel/5-instagrammable-villas-in-bali-for-a-
perfect-intimate-getaway  
 
 


