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JUJUR saja, kamu dan pasangan tentu menginginkan sebuah pernikahan yang ‘kalian banget’ 

bukan? Dimana segala atribut yang berkaitan dengan pernikahan, adalah impian kamu dan 

pasangan. Mulai dari pemilihan venue, busana, kue dan lain sebagainya. 

Kecenderung pasangan muda saat ini, inginnya menggelar pesta pernikahan yang intim, dimana 

kalian tidak cuma dipajang di pelaminan sembari salaman dengan tamu-tamu yang kebanyakan 

tak dikenal. Melainkan menciptakan suasana hangat dikelilingi saudara dan kerabat dengan latar 

belakang pemandangan alam yang indah. 

Kalau kamu menginginkan pantai yang biru dan langit cerah sepanjang hari sebagai latar 

pernikahanmu, negeri ini punya banyak alternatif pilihan. Sudah tentu salah satu yang populer 
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adalah Bali. Dan beberapa waktu lalu, tim thewedding.id, berkesempatan untuk mengunjungi 

Pandawa Cliff Estate, komplek pervila-an di daerah Badung, Bali. 

Pandawa Cliff Estate memiliki empat vila dengan jarak yang berdekatan. Villa Marie, Markisa, 

Rose, dan The Pala. Sejauh mata memandang, kamu akan dimanjakan dengan cantiknya langit 

Bali dan pantai Pandawa yang terbentang elok. Komplek vila ini memang terletak di atas tebing. 

Jadi sudah terbayang ‘kan dramatisnya pemandangan Samudra Hindia yang terlihat dari tebing? 

Dari empat vila yang tersedia, kamu bisa hanya menyewa satu atau beberapa vila. Villa The Pala 

bisa mengakomodir tamu sebanyak 50 orang. Villa Markisa, bisa mengakomodir 100 orang. Atau 

menggabungkan dua vila seperti The Pala dan Villa Rose, bisa menampung tamu hingga 200 

orang. Sedangkan Villa Markisa dan Rose, mengakomodir 300 orang. 

Nah, kalau mau pesta lebih meriah, dengan jumlah tamu hingga 400 orang, empat vila yang ada 

bisa disewa semua. Yakin, dengan fasilitas yang ada di vila serta pelayanan maksimal dari para 

krew yang terlibat, sudah pasti pesta pernikahan kamu akan menjadi sebuah kenangan indah 

sepanjang masa bersama kerabat dekat. 

Dengan desain interior yang mewah serta modern, manjakan juga tamu-tamu mu untuk menikmati 

fasilitas yang tersedia. Atau, bisa juga mengunjungi beberapa tempat menarik disekitarnya. Seperti 

Jenggala Keramik di daerah Jimbaran, menikmati seafood di pinggir pantai Jimbaran, bermain golf 

di daerah Tanah Lot, dan lain sebagainya.* 
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