
Ini Dia Tips Cerdas dan Hemat Memilih Hotel Di Bali 

Tips Memilih Hotel di Bali 

Berlibur di Bali merupakan rekreasi impian banyak orang. Mulai dari wisatawan dalam 

negeri hingga luar negeri. Bali menyimpan banyak keistimewaan mulai dari pemandangan 

alamnya, budayanya, situs-situsnya, hingga penginapan dan banyak lagi yang lainnya. 

Tentunya hal ini akan memanjakan para wisatawan. Namun, sebelum Anda berangkat Anda 

harus memastikan beberapa hal. misalnya jadwal keberangkatan, barang bawaan, hingga 

mana hotel di Bali yang cocok untuk Anda. 

Memilih hotel atau penginapan di Bali adalah hal yang susah-susah gampang. Saking 

banyaknya hotel dan berbagai penawaran yang ada, bisa-bisa Anda tidak fokus dan gegabah 

memilih hotel yang justru akan membuat Anda kecewa. Berikut ini kami sajikan tips cerdas 

dan hemat dalam memilih hotel atau penginapan di Bali: 

1. Lokasi Hotel 

Berbicara mengenai memilih hotel, maka hal pertama yang harus Anda perhatikan 

adalah lokasinya. Hal ini juga berkaitan di manakah Anda akan berlibur. Misalnya 

saja Anda akan berlibur di pantai, maka carilah hotel yang dekat dengan pantai 

tersebut. 

 

Hal ini selain menghemat waktu dan tenaga, tentu juga menghemat biaya. Semakin 

jauh jarak hotel dengan tempat wisata Anda, semakin banyak cost untuk transportasi 

Anda. Dengan memilih hotel yang dekat, Anda akan menghemat biaya transportasi. 

 

2. Berapa Lama Anda Berlibur 

Lamanya berlibur juga menjadi hal yang harus Anda perhatikan. Jangan sampai Anda 

berlibur tanpa rencana kapan akan pulang. Hal ini akan membuat pengeluaran Anda 

semakin membengkak. Sebaiknya rencanakan kapan Anda akan tiba dan kapan Anda 

akan pulang. Pihak hotel biasanya menyediakan paket per-berapa hari untuk 

kamarnya. Tentu saja harganya memiliki selisih. 

 

Jika Anda tidak merencanakan ini, alhasil Anda akan booking kamar berkali-kali. 

Atau bahkan booking kamar terlalu lama padahal menginap kurang dari itu.  

 

3. Memperhatikan Informasi Kamar Hotel 

Kebanyakan orang mem-booking hotel tanpa memperhatikan informasi kamar. 

Misalnya apa saja fasilitas yang diberikan, ukuran kasur, ukuran kamar, hingga kamar 

mandi. Perhatikan informasi yang ada dengan harga yang ditawarkan.  

 

Jangan sampai Anda hanya melihat harganya yang murah, namun fasilitas yang 

diberikan ternyata tidak sesuai dengan yang Anda inginkan. Hal ini akan membuat 

Anda rugi. Pastikan informasi ini bukan hanya dari internet, tapi pastikan langsung 

juga saat Anda akan booking langsung di resepsionis. 



 

4. Jangan Menunda untuk Booking Kamar Hotel 

Bali merupakan tempat wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Hampir tiap hari 

wisatawan domestik maupun mancanegara pulang-pergi dari Bali. Sedangkan 

ketersediaan hotel pasti akan menipis apalagi jika hari libur. Maka, kami sarankan 

bagi Anda yang akan berlibur ke Bali untuk jauh –jauh hari mem-booking hotel di 

Bali agar tidak kehabisan tempat. 

 

5. Baca Syarat dan Ketentuan dengan Teliti 

Inilah yang paling banyak dilewatkan oleh orang-orang yang akan menyewa kamar 

hotel. Syarat dan ketentuan biasanya memang disampaikan singkat oleh resepsionis, 

namun biasanya juga di berikan dalam bentuk kertas yang harus Anda tanda tangani.  

 

Anda perlu membacanya dengan teliti, agar tidak terjadi hal-hal yang 

merugikan. Beberapa hotel mengenakan denda bagi pengunjungnya yang membawa 

pulang peralatan di hotel misalnya sandal, handuk, maupun sikat gigi. Namun, ada 

juga hotel yang memperbolehkannya dibawa pulang. Jika Anda tidak 

memperhatikannya, maka hal ini akan merugikan Anda. 

 

6. Gunakan Trik Plan, Survey, and Compare  

Plan, Survey and Compare adalah trik ampuh bagi Anda yang ingin benar-benar 

mendapatkan kamar hotel yang sesuai dengan isi kantong dan nyaman. Plan yakni 

merencanakan dengan matang liburan Anda di Bali, hotel seperti apa yang Anda 

inginkan. Survey, mencari informasi rekomendasi hotel di Bali yang sesuai dengan 

plan Anda. Compare, membandingkan antara hotel satu dengan yang lain, mana yang 

paling cocok untuk Anda.  

Rekomendasi Hotel di Bali yang Murah 

Mencari hotel yang murah namun tetap nyaman memang bukan perkara mudah. Namun 

tenang, berikut ini kami sajikan beberapa rekomendasi hotel di Bali yang murah dan 

nyaman: 

1. Hotel Bali Bio Villas, Uluwatu 

Berlibur di Uluwatu memang menjadi hal yang harus ada di list saat berlibur di Bali. 

Selain puranya yang menawan, pantainya yang indah, tentu pertunjukan tari kecaknya 

merupakan buruan para wisatawan di Bali. Jika Anda berencana berlibur di sekitar 

Uluwatu, maka kami rekomendasikan Anda menginap di sini. 

 

Hotel Bali Bio Villas merupakan hotel dengan desain yang sangat menyejukkan mata. 

Hotel ini memang tidak terlalu luas, namun sangat artsy dengan dominasi warna biru 

dan putih. Millenial pasti betah di sini. Kamar di sini menggunakan sistem sharing, 

harganya dibandrol mulai dengan Rp.314.000/nett. Alamatnya di Jalan Arjuna, 

Uluwatu, Bali. 

 



2. Cara Cara Inn, Kuta 

Hotel low budget ini sangat terkenal di Kuta. Tentu saja dengan kualitas yang tidak 

kalah dengan hotel berbintang yang lainnya. Hanya dengan 220 ribu rupiah Anda bisa 

menikmati kamar dengan fasilitas full AC, TV dan sarapan yang lezat. Interiornya 

didesain cozy dengan berbagai furnitur warna-warni dan berbagai permainan yang 

memanjakan para pengunjungnya untuk betah berlama-lama di sana. Alamatnya di 

Jalan Khayangan Suci, Kuta. 

 

3. Hotel Liberta, Seminyak 

Berwisata di Pantai Seminyak pasti masuk list liburan Anda di Bali. Tidak ada 

salahnya untuk menginap di hotel yang juga berada di Seminyak. Salah satunya di 

hotel Liberta. Hotel bintang tiga ini terkenal dengan interiornya yang instagramable 

dan sangat stylish tentu dengan nuansa yang tropikal. Siapa saja pasti betah di 

dalamnya. 

 

Hotel ini juga menyediakan lounge untuk para pengunjung. Harga kamarnya mula 

dari 298 ribu rupiah saja. Hotel ini berada di Jalan Petitenget Nomor 2 Kerobokan, 

Kuta, Bali. 

 

4. The Grey Boutique Inn, Legian 

Konsep minimalis akan Anda rasakan sesaat setelah Anda masuk ke dalam hotel ini. 

dengan nuansa serba abu-abu tentu akan memberikan kenyamanan layaknya kamar 

sendiri. Meskipun minimalis, namun fasilitas yang ditawarkan sangat lengkap. Mulai 

dari AC, sarapan hingga kolam renang. Selain itu, hotel ini juga cukup dekat dengan 

pantai Seminyak. Harganya juga sangat murah, mulai dari hanya 179 ribu rupiah saja. 

lokasinya ada di Jalan Dewi Sri II, The Grand Kuta Residence Lance No 8X, Legian 

Bali. 

 

5. M Boutique Hostel, Seminyak 

Bagi Anda yang punya budget pas-pasan, hostel ini bisa jadi tempat menginap yang 

cukup memuaskan bagi Anda. Hostel ini mengangkat konsep hotel kapsul yang biasa 

digunakan untuk tempat singgah sekedar untuk beristirahat. Sangat cocok bagi Anda 

yang solo traveler. Dengan fasilitas AC dan WiFi gratis, Anda hanya perlu membayar 

mulai dari 74 ribu rupiah saja, lho. Lokasinya ada di jalan Petitengget Nomor 8M, 

Seminyak, Bali. 

Nah, itu tadi berbagai informasi tips dan rekomendasi hotel di Bali yang murah untuk Anda. 

semoga bermanfaat! 


