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Bersiaplah terkesima oleh indahnya gradiasi warna Biru laut yang BerBaur      dengan pasir putih di alila seminyak.
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halaman PemBUka 
Resor Alila Seminyak yang 
melebur bersama pasir 
putih Pantai Seminyak  
kiri Nuansa hijau nan 
rimbun dengan taman 
vertikal 
kanan atas Lounge untuk 
menikmati keindahan 
lansekap laut  
Bawah Lobby depan 
dengan rangkaian vertikal 
garden 

S
emilir angin laut segera menerpa Anda saat 
memasuki resor Alila Seminyak bergaya 
kontemporer yang baru dibuka pada Oktober 
2015 ini. Di samping keindahan laut yang 

terlihat dari setiap sudut, Alila Seminyak juga seperti 
hutan yang rimbun. Hal ini terlihat dari tanaman hijau 
yang diaplikasikan di taman dinding vertikal, atap, 
koridor, lobi, dan semua ruang publik yang tersedia. 
Jalan setapak yang hijau dan rimbun menghubungkan 
kolam renang, pavilion, area bersantai, serta vila 
yang tersebar di area seluas 34.000 m2 tersebut. 
Gaurang Khemka dari URBNarc Pte Ltd sebagai 
arsitek Alila Seminyak, berkomitmen untuk menjaga 
kealamian lingkungan sekitar. Site planning yang 
terperinci, menggunakan material bangunan lokal, 
serta penggunaan energi dan sumber daya yang 
efisien, semuanya sesuai dengan standar EarthCheck 
benchmarking dan certification program.

Alila Seminyak memiliki 240 kamar dan suite dengan 
berbagai tipe kamar. Di antaranya adalah Superior 
Room, Deluxe Room, Deluxe Ocean Suite, Deluxe 
Garden Suite, Club Suite, Beach Suite, Alila Ocean Suite, 

Penthouse, dan juga Suite Ownership. Terbagi dalam 
empat bangunan terpisah di seluruh resor, interior 
kamar dan suite juga memakai gaya kontemporer. Setiap 
kamar dirancang untuk memaksimalkan lansekap 
pantai dengan membuat balkon yang lebar dan sun 
shading screens. Sehingga para tamu dapat sepenuhnya 
merasakan cahaya matahari dan hembusan angin 
laut dari luar.  Sentuhan unik juga ditemukan dalam 
berbagai furnitur kamar, seperti lampu custom yang 
disesuaikan dengan kayu bermotif batik Bali.

Kurang lengkap rasanya jika tidak merasakan kamar 
tepi pantai seperti Duluxe Ocean Suite dan Beach 
Suite. Duluxe Ocean Suite merupakan kamar dengan 
luas 60 meter persegi yang menawarkan kesegaran 
pemandangan laut di luar jendela. Pengunjung dapat 
berjalan-jalan ke pantai hanya dengan menggeser pintu 
teras kamar. Tersedia juga daybed untuk menikmati 
pemandangan tropis serta suara deru angin dan 
ombak, sangat cocok untuk para pemburu sunset. Tak 
berbeda dengan Duluxe Ocean Suite, Beach Suite juga 
menawarkan pemandangan laut dari nuansa apartemen 
yang mewah. Ruangan seluas 177 meter persegi ini 
memiliki ruang tamu, ruang makan, dan ruang yang 
terpisah yang dapat berfungsi sebagai kamar tidur 
kedua atau bahkan sebagai ruang pertemuan. Sangat 
cocok bagi Anda yang ingin berlibur bersama keluarga.

As the sun goes down, keindahan Alila Seminyak 
semakin terpancar. Lampu-lampu yang menyala 
seolah merupakan refleksi dari cahaya bintang di 

Setiap kamar dirancang untuk 
memaksimalkan lansekap pantai  
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arsitek URBNarc Pte Ltd (Gaurang 
Khemka)
manajer Proyek Budiono Soebroto 
dan Erwin Yusrianto
desainer interior URBNarc Pte Ltd
desainer lansekaP Salad Dressing 
Pte Ltd
kontraktor Pt.Acset Indonusa
konsUltan Pencahayaan 
HKA - Hadi Komara
konsUltan strUktUral 
strUctUre AT6 - Arief Soetrisno
electrical Pt Arnan – Gerald S.R
mechanical Pt Arnan – Gerald S.R
PlUmBing Pt Arnan – Gerald S.R

waktU 11 bulan 
total area lantai: 34.000 m2

UrBnarc Pte ltd  
(65) 6222 7600  | urbnarc.com

FUrnitUr  Meja, kursi, sofa, coffee table, 
side table, tempat tidur, dan semua furnitur 
di Alila Seminyak didesain khusus oleh 
URBNarc Pte Ltd  

Pencahayaan   Semua pencahayaan 
indoor maupun outdoor di Alila Seminyak 
didesain oleh Hadi Komara & Associates  

Finishing  Secara keseluruhan, lantai di 
Alila Seminyak adalah situ terrazzo – campu-
ran yang diformulasikan secara khusus oleh 
URBNarc dengan PM – Budiono

alila seminyak

langit. So romantic! Apalagi jika bisa bersantap malam 
di tengah-tengah keindahan ini. Restoran dengan 
berbagai masakan autentik indonesia tersedia untuk 
menggoda  appetite pengunjung. Di sini kita dapat 
menciptakan moment romantis bersama pasangan di 
All-day dining restaurant yang terdiri dari ruang indoor 
dan outdoor. Meja ditata bergaya relaxed bistro-style 
dan tempat duduk yang nyaman serta kursi berjemur, 
hingga para tamu dapat menikmati berbagai pilihan 
kuliner lezat. Restoran ini dibuka dari pukul 7 pagi 
sampai 11 malam, sehingga waktu makan pengunjung 
akan sangat terjamin. Nikmati pilihan sarapan dari 
chef handal seperti roti, kue-kue, dan hidangan sarapan 
tradisional khas Western dan Asia. Untuk makan siang 
dan makan malam di Noodle Bar dan Grill & Rotisserie, 
pengunjung juga akan disajikan makanan dengan rasa 
yang lezat dan otentik. Dengan segala keunikan dan 
keindahannya, Alila Seminyak menyimpan banyak 
kejutan di dalamnya.

Dengan segala keunikan dan keindahannya, 
Alila Seminyak menyimpan banyak kejutan 
di dalamnya  
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kiri atas Kamar tipe 
Beach Suite yang 
menawarkan pemandangan 
laut indah dari dalam kamar 
seluas 177 m2
kiri Bawah Restoran 
tidak hanya menghadirkan 
makanan lezat tapi juga 
keindahan lansekap laut  
atas Suasana malam di 
restoran resor Alila 
Seminyak yang sangat 
romantis 

Farida Esti adalah penulis di  indesign indonesia.
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