
CAHAYA MATAHARI yang menembus dari balik dedaunan pohon 
menyapa tim Dewi ketika pertama kali tiba di InterContinental Bali Resort 
yang terletak di Jimbaran. Waktu menunjukkan pukul 14.00 WITA, terpaan 
angin sejuk serta sinar matahari mengintip manis dari balik pepohonan, 
bagaikan sebuah penanda perjalanan penuh dengan petualangan dan 
relaksasi akan segera dimulai. 

Terletak menghadap ke Teluk Jimbaran, InterContinental Bali Resort 
tak hanya menawarkan pemandangan pantai yang indah, namun ia juga 
menyuguhkan kebun asri dengan pepohonan rindang yang menjulang 
tinggi di sekeliling resor. Bersantai di bawah pohon rindang sambil 
menikmati nyanyian ombak pantai Jimbaran seketika terngiang di benak, 
namun masih banyak hal yang dapat Anda lakukan di sini.

Terkenal akan suguhannya yang menampilkan segala hal yang terbaik 
dari Bali. InterContinental Bali Resort menghadirkan prinsip Tri Hita 
Karana pada dekorasi dan arsitekturnya. Prinsip ini mengharuskan 
adanya keseimbangan dan harmoni antara tiga sumber kehidupan, 
manusia, alam dan Tuhan, sementara arsitekturnya juga menghormati 
poros suci antara gunung dan laut. 

Menelusuri lorong panjang menuju kamar, setiap detil desain seolah 
menjadi terjemahan sejarah panjang budaya Bali. Dengan semangat 
menghidupkan jiwa Bali pada setiap dekorasinya, Intercontinental Bali 
melakukan pemugaran pada salah satu tipe kamarnya yaitu Singaraja Room. 

Didesain oleh James Park Associates, konsultan desain ternama yang 
berasal dari Singapura ini mengkhususkan diri dalam hal penciptaan 
kamar resor yang khas dan menghormati budaya setempat, salah satu 
proyek yang pernah mereka tangani adalah InterContinental Hua Hin.

Lukisan mural yang terinspirasi dari motif kain-kain Bali menyelimuti 
hampir seluruh tembok, menjadi sambutan yang semarak ketika 
memasuki kamar. Melangkah lebih dalam, Anda akan melihat dinding di 
atas kepala ranjang yang dihiasi panel-panel kayu ukir yang berpola kisi-

kisi geometris khas seperti yang terlihat pada pintu tradisional Bali. 
Lampu gantung menjadi karakteristik baru untuk kamar dan suite di 

InterContinental Bali Resort. Bentuknya terinspirasi dari mahkota lempung 
yang biasanya terpasang pada puncak atap ijuk rumah tradisional 
Bali. Setiap lampu juga dihiasi aksesori yang terbuat dari kuningan,  
menggambarkan naga dan garuda, utusan sekaligus kendaraan Dewa 
Wisnu. Padanan furnitur antik yang didesain secara seksama seakan 
menjadi pelengkap arsitektur hotel yang klasik, mencerminkan keindahan 
daerah tropis dan budayanya yang tak lekang oleh waktu.

Penggunaan kayu jati mendominasi dekorasi ruangan, dikombinasikan 
dengan aksen eye catching dari ornamen seperti lacquered tobacco 
leaf tray. Lukisan tematik turut hadir memperindah dekorasi seperti 
menggambarkan para penari Legong Bali. Tarikan-tarikan kuas yang 
dinamis menggambarkan kelenturan gerakan dan kostum-kostum 
menakjubkan dari tari Bali paling indah.   

Waktu berdentang menunjukkan senja akan datang, cahaya-cahaya 
keemasan matahari mulai menyapa dari balik tirai-tirai putih yang elegan. 
Berpadu dengan dekorasi yang didominasi dengan warna emas dari dalam 
kamar, menciptakan harmoni warna hangat yang menyentuh hati. Bahkan 
di dalam kamar Anda akan mendapatkan waktu senja yang tiada duanya.

Diberkati oleh hamparan pasir putih tak berujung yang menghadap ke 
perairan tenang Teluk Jimbaran, InterContinental Bali Resort menyuguhkan 
sebanyak 417 kamar. Dengan luas 14 hektar, resort ini menghadirkan 
perpaduan harmonis antara keindahan alam pulau Bali dan warisan budaya 
Bali melalui dekorasi dan berbagai kegiatan serta aktivitas. 

Patung-patung batu yang menjadi cerminan warisan seni pulau Bali 
akan menuntun Anda ke pantai. Tutuplah hari Anda dengan bermandikan 
binar-binar keemasan matahari terbenam dan senandung ombak yang 
membawa Anda hanyut dalam kisah di balik sang senja. 
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Menampilkan segala hal yang terbaik dari Bali, InterContinental Bali 
Resort menyuguhkan filosofi Hindu Bali melalui desain dan arsitektur 

terbaru dari hunian di Singaraja Room.
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