
COMPANY PROFILE

HAWAII BALI HOTEL 

Jl. By Pass Ngurah Rai no. 28-28X 

Kuta Bali

Reservation:  +62 361 763475

www.hawaiibali.com

1



MENGENAI KAMI
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Hawaii Bali Hotel adalah hotel berkelas

internasional yang dibangun tahun 2012.

Diinspirasikan oleh dua perjalanan liburan di

dunia, yaitu Bali dan Hawaii, kami mempunyai

sebuah komitmen untuk melayani tamu kami

dengan fasilitas yang mereka ingin benar-

benar nikmati dan lingkungan yang membuat

mereka ingin tinggal lebih lama lagi.
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Hawaii Bali Hotel terletak di salah satu pusat

kunjungan turis yang sangat popular, yaitu

Kuta, yang bisa dijangkau hanya 5 menit

dengan kendaraan dari bandara Ngurah Rai

Bali.
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Dibangun dengan suasana bernuansa pantai,

Hawaii Bali hotel menawarkan kepada para

tamu dengan pelayanan sepenuhnya dalam

menikmati pengalaman perjalanan mereka di

tempat kami. Di desain dengan seksama

untuk menyediakan suasana pantai yang

benar-benar dirasakan baik berada di luar

dan di dalam hotel, kami sangat beruntung

lokasi kami terletak di tengah Kita dan dekat

pantai Kuta.
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Hotel Kami Menawarkan

Suasana Bernuansa Pantai 7



Terletak di lokasi yang sempurna dan

menawarkan pelayanan yang ramah, Hawaii

Bali adalah pilihan yang cerdas untuk pasangan

yang sedang berlibur, para traveller, kelompok,

dan bahkan keluarga yang mempunyai anak

kecil. Hawaii Bali Hotel menawarkan konsep

One Stop Experience. Pengalaman dimana
yang tidak pernah anda dapatkan di tempat

lain di Bali. Membuat perjalanan liburan yang

menyenangkan dengan menginap di Hawaii

Bali Hotel.

Fasilitas kami sangat lengkap yaitu: Hotel, Spa,

Restoran, Pusat Oleh-oleh dan Ruang

Pertemuan.
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Kamar Kami yang sangat nyaman

untuk menginap. Untuk pemesanan

klik www.hawaiibali.com
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VISI KAMI 

DAN 

BUDAYA KERJA 
PERUSAHAAN
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Visi Kami Adalah:

Untuk menjadikan pengalaman pelayanan

satu pintu melalui kualitas pelayanan dan

keramahan dalam melayani pengalaman

liburan tamu kami sepenuhnya.

Kami berpegang teguh kepada komitmen

kami untuk peduli dan selalu melakukan

pelayanan luar biasa dengan hati dan

keramahan.
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Kami mengembangkan beberapa aspek

yang menjadi bagian dari budaya kerja

perusahaan kami:

• Kontribusi- Untuk tamu kami, rekan

bisnis, lingkungan dan komunitas.

• Kepedulian- Kami memberikan

keramahan, keselamatan dan

kesejahteraan untuk tamu-tamu kami

sebagai prioritas dalam pelayanan kami.
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 •Kerjasama Tim- Kami peduli kepada para
pekerja kami yang berhubungan langsung
dengan tamu-tamu kami, mewakili kami
dalam melayani tamu-tamu kamu, dan
memberikan nilai tambah kepada bisnis kami.

• Terus melakukan inovasi teknologi
berkelanjutan dan menjadi yang terdepan
dalam penguasaan teknologi.

Pelayanan Sepenuh Hati- Kami melayani tamu
kami dengan sepenuh hati sebagaimana
kami mempunayai kepedulian yang tinggi
yang berasal dari hati. Kami mempunyai
semangat tinggi untuk melayani tamu-tamu
kami.
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 Menciptakan Keunggulan- Kami mencoba

menjadi yang terbaik dalam bersaing dengan

para kompetitor kami dengan peduli sepenuh

hati kepada tamu-tamu kami dan terus

memperdayakan para pekerja untuk bekerja

dengan baik.
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HB Mart

Mini market yang menyediakan kebutuhan

para tamu hotel. Barang-barang yang dijual

sama dengan harga pasar.
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Hawaii Bali Restaurant

Menu makanan yang disediakan oleh pihak

restoran adalah menu Seafood, Indonesian

Food, Local Food, dan Chinese Food yang

memiliki citra rasa yang disesuaikan dengan

asal daerah penikmatnya dan disajikan

dalam berbagai pilihan paket.
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Hawaii Bali Spa

Kami mempunyai fasilitas spa yang beroperasi

mulai jam 10.00 pagi dan tutup jam 11.00

malam. Pelayanan untuk massage therapy

dilakukan oleh 40 Therapist. Hawaii Bali Spa

Menawarkan beberapa menu:
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Menu Hawaii Bali Spa

Hawaii Bali Signature 

Hot Stone Massage

Body Scrub + Massage

Aromatherapy Massage

Balinese Massage

Head Massage + Ear 
Candle

 Facial Treatment

 Facial by Machine

 Foot Massage

Back Massage

Reflexology

Manicure + Nail Polish 
Standard

Pedicure + Nail Polish 
Standard

Nail Polish Standard

Nail Polish Special

 Jacuzzi/Flower Bath
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Hawaii Bali Toko Oleh-oleh

Toko oleh-oleh di Hawaii Bali Hotel

menyediakan semua kebutuhan para tamu

hotel dan juga para tamu pengunjung toko

oleh-oleh yang ingin berbelanja.
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Toko Oleh-oleh Hawaii Bali menyediakan

berbagai macam produk:

1. Asesoris dan silver

2. Tas

3. Sepatu dan Sandal

4. Patung

5. Lukisan

6. Aroma Terapi dan Spa
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 7. Jajanan Bali

8. Pakaian Pria

9. Pakaian Wanita

10. Pakaian Anak

11. Celana

12. Sarung Bali

13. Bed Cover dan Sprei

14. Jam Tangan dan Kacamata
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Hawaii Bali Villa

Alamatnya di Jl. Tukad Balian No. 899. Total

villa berjumlah sekitar 34 villa. Tempatnya

terletak di lokasi yang tenang dan jauh dari

keramaian.
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Hawaii bali villa Tempatnya terletak di 
lokasi yaang tenang dan jauh dari
keramaian.

Total villa berjumlah 34 villa.

Hawaii bali villa mempunyai desain yang 
unik, kamar luas dan bersih.

Hawaii bali villa mempunyai fasilitas yang
lengkap.

Terletak di dekat pusat kota denpasar
sehingga memudahkan anda untuk pergi
mengunjungi kantor pemerintahan dan
tempat wisata yang lainnya. 23



Hotel S8 Suardana

Hotel ini adalah hotel kelas bintag tiga.

Hotel ini menyediakan dua jenis yaitu

Executive Room dan Deluxe Room.

Alamat hotel ini Jl. Buni Sari No. 14 A Kuta Bali.
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