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Pesta pernikahan yang intimate kini telah menjadi opsi favorit para calon
pengantin modern. Perasaan bahagia dikelilingi oleh orang-orang yang

HAL TERBAIK

terpenting adalah prioritas utama bagi mereka, dan ini dapat terpenuhi
dengan sempurna di The Dharmawangsa. Desain interior yang dirancang

4FLBMJMBHJEJQFOHIVKVOHUBIVO 
#B[BBSNFNCBOUV"OEBNFOFNVLBO
FMFNFOGBOUBTUJTEBMBNIJEVQ

oleh sosok legendaris Jaya Ibrahim pun memperkuat suasana akrab yang
elegan, yang akan menghasilkan latar foto cantik dan timeless penuh
nostalgia.
Ada dua lokasi yang ditawarkan oleh The Dharmawangsa, yaitu The Lobby
Lounge dan The Poolside. Keduanya dapat menampung sekitar 200 tamu,
namun memiliki keunikan masing-masing dalam hal mengakomodasi konsep
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dekorasi. Di The Lobby

Pada awal Oktober lalu, secara resmi telah dibuka Bukit Pandawa Golf &

Lounge berbagai konsep

Country Club yang akan menjadi salah satu venue bermain golf dengan level

pernikahan berinspirasi

internasional terbaru di Bali. Merupakan hasil desain dari Bob Moore, Bukit

elegan bisa diwujudkan.

Pandawa Golf adalah area bermain golf yang didirikan oleh pengembang resort

Tidak jauh berbeda, di The

mewah, Bali Ragawisata (BRW).

Poolside konsep tersebut

Melengkapi area ini, BRW juga berencana membangun empat hotel mewah dan

akan semakin didukung
oleh suasana romantis dari

hotel yang akan dibangun adalah Mandarin Oriental, Waldorf Astoria, Swissôtel Bali,

pelataran yang dihiasi candle

dan satu properti lain yang masih belum dapat disebutkan, beserta The Residence at

light, khas konsep garden

Mandarin Oriental nantinya akan menjadi highlight dalam kompleks premium ini. DC

wedding. FRS
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Surga tropis tak selalu Anda nikmati di dalam negeri,
coba jelajahi garis pantai Samudera India yang dibingkai
oleh pantai di Hambantota, Sri Lanka. Pesona tropis
la Hambantota Resort yang baru dibuka pada

Fungsi indera penciuman untuk membaui juga berpengaruh pada
bagaimana kita menikmati sebuah rasa. Berdasarkan konsep tersebut,

Juni lalu. Memiliki 300 kamar dengan pemandangan

Tippling Club sebagai salah satu restoran & bar ternama di Singapura

laut yang menghipnotis, Shangri-la Hambantota

merilis cocktail menu terbaru bernama Sensorium Menu. Sebanyak dua

menjanjikan vakansi yang menggabungkan fasilitas

belas cocktail baru lahir dari kerja sama dengan International Flavors

premiun serta atraksi yang fenomenal. Di resort ini

& Fragrances Inc. (IFF). Beberapa jenis varian koktail baru antara lain

Anda juga bisa menikmati golf resort pertama di Sri

Campfire yang merupakan pencampuran marshmallow milk, sirup, dan gin

Lanka dan berinteraksi dengan masyarakat lokal dan

dengan aroma layaknya langit malam dan api unggun. Atau Leather, smoky

kebudayaannya yang memikat. DC

cocktail yang memadukan sweet notes berupa kismis, jeruk, dan vanila. DC
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ini bisa Anda nikmati dengan mengunjungi Shangri-
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sebuah residence, yang akan menjadi pusat akomodasi mewah terbaru di Bali. Empat

53"%*5*0/"-'&"45

Lebih dari satu abad yang lalu bangunan ini merupakan pusat seni
Batavia, di mana para penduduk Jakarta bisa menikmati karya-karya
maestro seni. Kini di abad ke-21, Tugu Kunstkring Paleis menjelma
tak hanya sebagai sentral kebudayaan Jakarta, namun juga bangunan
restoran yang menghidangkan kuliner autentik Indonesia.
Satu suguhan terbaik dari Tugu Kunstkring Paleis adalah
kesempatan menikmati The Traditional Grand Rijsttafel atau yang
dikenal juga dengan nama Betawi Rijsttafel. Sebuah ‘pesta kuliner’
di mana para tamu dimanjakan dengan variasi hidangan Indonesia
dengan bumbu dan rempahnya yang begitu kaya. Disajikan di
Ruang Dipenogoro, para pramusaji akan menghidangkan sajian
dengan seragam khas Betawi dan pikul-pikulan, serta musisi yang
semakin menghangatkan suasana. DC
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