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Home & Decor
Delightful Green Ambience
Villa East Residence terhampar di atas tanah seluas 2 hektar yang berhadapan dengan view
persawahan Pererenan, Canggu yang eksotis. Canggu memang dikenal sebagai kawasan persawahan
yang terletak di antara sisi barat kota Denpasar dan bibir pantai. Kontur yang terdiri dan hamparan

sawah subur yang melandai ke arah pantai menjadikannya kawasan favorit untuk mereka yang
berlibur.
Berbeda dengan suasana Kuta, Legian, dan Seminyak yang hingar‐bingar, East Residence ini
menawarkan Iingkungan dan pemandangan sawah yang subur, pantai dengan Sunset view yang
menakjubkan, atau bahkan keduanya. Dengan kontur tanah berundak‐undak, East Residence memiliki
sebuah bangunan utama yang terletak di bagian yang cukup tinggi. Di bagian yang Iebih rendah pada
bangunan berlantai dua ini terletaklah ruang keluarga, dapur, ruang makan, dan ruang TV yang luas
dan terbuka.
Di living room, sofa empuk karya Vinoti Living menonjolkan kesan sejuk berpadu sempurna dengan
whitewash wall berhias artwork dari Vinoti Living.
Sementara di Iantai bawah terdapat empat buah kamar yang berciri khas tradisional Bali. Tiap kamar
memiliki balkon pribadi yang menghadap ke pohon‐pohon besar di atas sungai. Kamar tidur disajikan
dengan kamar mandi private semi terbuka dengan sebuah bath tub di tengah‐tengahnya. Di depan
ruang keluarga terdapat sebuah kolam renang yang dilengkapi gazebo di salah satu sudutnya.
Menggabungkan konsep modern tropical, atap sirap ulin, dan mebel kayu berwarna gelap Villa East
Residence memancarkan nuansa serenity dan sophisticated. Dihubungkan dengan anak tangga yang
menurun menyebrangi saluran irigasi terdapat sebuah paviliun yang memiliki sebuah kamar tidur yang
juga dilengkapi kamar mandi pribadi dan teras.
Lebih ke bawah lagi, terletak lebih dekat ke sungai, terdapat ruang duduk terbuka yang nyaman dan
fasilitas spa pribadi yang selalu siap memanjakan setiap tamu yang menginap di villa ini.
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