จูเมราห์ กรุป
๊ เปิ ดต ัวรีสอร์ตหรูในบาหลี
ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์--5 พฤษภาคม 2565--พีอาร์นวิ ส์ไวร์/อินโฟเควสท์
จูเมราห์ กรุ๊ป (Jumeirah Group) เดินหน ้าขยายธุรกิจทั่วโลก
ด ้วยการเปิ ดรีสอร์ตหรูสไตล์รว่ มสมัยแห่งแรกในประเทศอินโดนีเซีย นั่นคือ จูเมราห์ บาหลี (Jumeirah Bali)
ดูขา่ วในรูปแบบมัลติมเี ดียได ้ที่ https://www.multivu.com/players/uk/9048351-jumeirah-groupopens-all-villa-luxury-resort-in-bali/
รีสอร์ตแห่งใหม่ตงั ้ อยูใ่ นพืน
้ ทีอ
่ ล
ู วู าตู (Uluwatu) บนเกาะบาหลี
นับเป็ นจุดหมายปลายทางทีด
่ เี ยีย
่ มสําหรับผู ้ทีต
่ ้องการความสงบและค ้นพบสมดุลภายในจิตใจของตนเอง
พร ้อมดืม
่ ดํา่ กับบรรยากาศทีโ่ อบล ้อมด ้วยธรรมชาติอันงดงามของเกาะบาหลี
ิ วา (Jose Silva) ประธานเจ้าหน้าทีบ
คุณโฮเซ ซล
่ ริหารของจูเมราห์ กรุป
๊ กล่าวว่า
ื่ เสียงจากธรรมชาติอันงดงามและมรดกทางวัฒนธรรมอันรุม
“บาหลีมช
ี อ
่ รวย
ซึง่ ทําให ้มีความโดดเด่นแตกต่างจากเกาะอืน
่ ๆ ทั่วโลก ทัง้ นี้ จูเมราห์ บาหลี
้ ของเร
เป็ นรีสอร์ตแห่งแรกทีส
่ ะท ้อนถึงจิตวิญญาณของบาหลีออกมาอย่างเป็ นรูปธรรมผ่านบริการอันเหนือชัน
่ รรมชาติ”
า ซึง่ ช่วยให ้แขกผู ้มาเยือนได ้รับประสบการณ์ทไี่ ม่เหมือนใครและยากจะลืมเลือนในการหวนคืนสูธ
รีสอร์ตแห่งนีม
้ วี ล
ิ ล่า 123 หลัง ขนาด 1-2 ห ้องนอน รวมถึงรอยัล วอเทอร์ พาเลซ (Royal Water Palace)
ขนาด 4 ห ้องนอน ทัง้ หมดมองเห็นวิวมหาสมุทรอินเดียและธรรมชาติอันเขียวชอุม
่ ของเกาะบาหลี
วิลล่าแต่ละหลังมีสระว่ายนํ้ าส่วนตัวและพืน
้ ทีพ
่ ักผ่อนกลางแจ ้ง นอกจากนี้
แขกยังสามารถใช ้บริการชายหาดส่วนตัวได ้ด ้วย
จูเมราห์ บาหลี มีการออกแบบสถาปั ตยกรรม การตกแต่งภายใน และภูมท
ิ ัศน์ทส
ี่ อดคล ้องกลมกลืนกัน
่
โดยผสมผสานวัสดุกอ
่ สร ้างอาคารในท ้องถิน
่ เข ้ากับสิงอํานวยความสะดวกหรูหราร่วมสมัยอย่างลงตัว
่ ถานทีพ
เพือ
่ นํ าแขกผู ้มาเยือนมาสูส
่ ักกายพักใจสไตล์บาหลีอย่างแท ้จริง
ิ เนเจอร์สามร ้าน ซึง่ ดูแลโดยมาสเตอร์เชฟ
นอกจากนี้ แขกของรีสอร์ตสามารถดืม
่ ดํา่ กับร ้านอาหารและบาร์ซก
แวงซองต์ เลอรูซ ์ (Vincent Leroux) โดยมีกําหนดเปิ ดให ้บริการในเดือนมิถน
ุ ายนนี้ ประกอบด ้วยร ้าน
AKASA Gastro Grill ซึง่ นํ าเสนอประสบการณ์อาหารทีแ
่ ปลกใหม่ไม่เหมือนใคร
พร ้อมมอบความผ่อนคลายเต็มทีด
่ ้วยเสียงเพลงจากดีเจและเครือ
่ งดืม
่ จากบาร์เทนเดอร์ประจําร ้าน ขณะทีร่ ้าน
SEGARAN ทีเ่ ปิ ดให ้บริการทัง้ วัน จะนํ าเสนออาหารบาหลีและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ และร ้าน MAJA
Sunset Pool Lounge พร ้อมเสิรฟ
์ ค็อกเทลในยามคํา่ คืน
ให ้แขกได ้ดืม
่ ดํา่ พร ้อมกับชมวิวมหาสมุทรอันกว ้างใหญ่สวยงาม
ขณะเดียวกัน จูเมราห์ บาหลี ยังเตรียมเปิ ดสปาระดับรางวัลในเครือจูเมราห์อย่าง Talise Spa ปั จจุบัน
ทางรีสอร์ตให ้บริการห ้องทรีตเมนต์สว่ นตัวสองห ้อง ส่วนสปาเต็มรูปแบบทีม
่ าพร ้อมสปาฮัมมัม (Hammam)
สไตล์ตรุ กีแห่งเดียวบนเกาะบาหลี จะเปิ ดให ้บริการในเดือนกรกฎาคม
นอกจากนัน
้ ยังสามารถเพลิดเพลินไปกับสิง่ อํานวยความสะดวกมากมายในสปา ทัง้ ซาวน่า ห ้องอบไอร ้อน
และชาวเวอร์ทรีตเมนต์ของวิช ี่ (Vichy)
แขกของรีสอร์ตยังสามารถเข ้าคอร์สนั่งสมาธิและโยคะ ใช ้บริการศูนย์ฟิตเนสสุดทันสมัย
หรือสนุกสนานกับการปี นเขาท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามตระการตา นอกจากนี้
ทางรีสอร์ตยังมีสระว่ายนํ้ าไร ้ขอบ (Infinity Pool)
และคลับสําหรับเด็กเพือ
่ ให ้ทุกคนในครอบครัวได ้ทํากิจกรรมร่วมกัน

ดูข ้อมูลเพิม
่ เติมและข ้อเสนอสุดพิเศษเนือ
่ งในโอกาสเปิ ดตัวได ้ที่ www.jumeirahbali.com หรือติดต่อที่
jbareservations@jumeirah.com
รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1811635/Jumeirah_Bali_Resort_Ocean_View.jpg
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