Bulan Madu di Bali Dengan Tema Eco-Friendly

Bagi anda yang saat ini baru saja melangsungkan pernikahan dan berencana untuk melakukan
honeymoon-trip atau perjalanan bulan madu bersama pasangan, namun menginginkan tema yang
berbeda, Maya Sanur Resort bisa menjadi pilihan anda. Eco-friendly sendiri merupakan konsep
ramah lingkungan yang memiliki ciri khas back to nature atau go-green dengan tujuan menjaga
kelestarian lingkungan atau alam sekitar beserta ekosistemnya. Konsep ini mulai banyak diadaptasi
oleh hotel-hotel atau resort bintang 5 bertaraf internasional, dan tidak pernah sepi peminat. Salah
satunya Maya Sanur Resort yang terletak di Jalan Danau Tamblingan, Denpasar Selatan.
Maya Sanur Resort bisa menjadi destinasi anda untuk Bulan Madu di Bali bersama pasangan.
Selain konsep eco-friendly nya yang menarik, Maya Sanur Resort juga memiliki fasilitas terbaik serta
pelayanan yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Lokasinya pun terbilang strategis, yaitu hanya
berjarak sekitar 1 kilometer dari pusat kota yang memudahkan anda atau wisatawan untuk berkeliling
ataupun menikmati berbagai objek wisata dan keindahan pulau dewata.
Maya Sanur Resort yang berlokasi tepat di depan pantai sanur ini memiliki 103 kamar, yang juga
dilengkapi dengan tree bar yang sangat cocok bagi anda dan pasangan untuk bersantai. Interior dari
Maya Sanur Resort ini pun terbilang modern. Meskipun mengusung tema go-green atau eco-friendly,
Maya Sanur Resort dilengkapi dengan fasilitas modern dan ‘kekinian’. Anda dan pasangan pun juga
bisa menikmati pelayanan spa yang merupakan salah satu keunggulan dari resort yang satu ini.
Selama menginap di Maya Sanur Resort, tentunya anda akan merasakan sensasi Bulan Madu di Bali
yang tidak terlupakan.
Honeymoon package atau paket bulan madu yang ditawarkan Maya Sanur Resort ini beragam dan
tergolong sangat menguntungkan bagi anda dan juga pasangan anda. Di tiap paketnya, anda dan
pasangan akan disuguhkan dengan berbagai penawaran menarik seperti romantic dinner with wine,
sarapan, yoga serta berbagai macam diskon atau potongan harga dan berbagai penawaran menarik
lainnya. Kegiatan Bulan Madu di Bali anda bersama pasangan akan menjadi pengalaman yang
mengesankan pastinya.
Harga dari paket-paket bulan madu yang ditawarkan Maya Sanur Resort pun terbilang cukup
terjangkau dan worth it dengan segala fasilitasnya. Anda dan pasangan dapat merasakan bulan
madu sembari menjaga kelestarian lingkungan atau alam sekitar anda berkat konsep eco-friendly
yang diusung oleh Maya Sanur Resort. Selain itu anda juga dapat merasakan santai, atau sekedar
menikmati sunset maupun sunrise di Tree Bar yang juga merupakan salah satu fasilitas yang
terdapat di Maya Sanur Resort. Bulan Madu di Bali dengan harga terjangkau dan konsep ecofriendly hanya dapat anda dapatkan di Maya Sanur Resort.

