
Resort na ostrově Ko Samui – Thajsko

na vyžádání



Nově zrekonstruovaný resort na ostrově Ko Samui (Thajsko) v oblasti
Choeng Mon Beach, jen 3 minuty od stejnojmenné pláže.

Český servis v místě pobytu!

Kromě 99 pokojů a vil nabízí resort hostům také restauraci, bar, knihovnu, bazén s
vlastním barem, fitness centrum, konferenční místnosti a dětský klub.

Výhodou je krátká vzdálenost od letiště – pouze 4,7 kilometrů.

Vzdálenost od pláže cca 175 metrů je výhodná jak pro rodiny s dětmi, tak pro páry,
které se na pláž často vydávají již časně ráno za východem slunce. V
bezprostřední blízkosti resortu je však také okolní vyžití, jako jsou pláže a centrum
Chaweng nebo Big Buddha.

V nabídce ubytování jsou tyto kapacity:

● Deluxe Pokoj
● Deluxe Pool Access Pokoj
● Deluxe Pool Acces Vila
● Club Pool Vilaa

Všechny pokoje jsou vybaveny v podobném stylu, liší se především rozlohou
pokojů a umístěním v resortu.

CLUB POOL VILA

Celkem 15 vil, rozloha 58 m2

Nabízí největší soukromí, vlastní bazén se zahradní terasou.

Vybavení: king size postel, satelitní TV, LCD TV, Wi-Fi zdarma, trezor, vybavení



pro vaření horkých nápojů (káva, čaj), lednice, sprcha, fén, venkovní terasa se
vstupem do bazénu.

DELUXE POOL ACCESS VILA

12 pokojů, rozloha 57 m2

Vila vám zajistí pohodlí tak, že se budete cítit jako doma. Skvělá volba pro páry
nebo rodiny s dětmi. Prostorná s výhledem do zahrady a bazénem. Umístění jen
několik kroků do hlavní restaurace, kde se nachází i největší společný bazén.

Vybavení: king size postel, satelitní TV, LCD TV, Wi-Fi zdarma, trezor, vybavení
pro vaření horkých nápojů (káva, čaj), lednice, sprcha, fén, venkovní terasa se
vstupem do bazénu.

DELUXE POOL ACCESS Pokoj

20 pokojů, rozloha: 57 m2

Vhodné pro páry i rodiny s dětmi – Možnost propojení pokojů v případě obsazení
více než 2 osobami. Přístup k dlouhému bazénu, široká terasa, výhled na bazén a
zahradu.

Vybavení: king size postel, satelitní TV, LCD TV, Wi-Fi zdarma, trezor, vybavení
pro vaření horkých nápojů (káva, čaj), lednice, sprcha, fén, venkovní terasa se
vstupem do bazénu.

DELUXE Pokoj

52 pokojů k dispozici, rozloha 57 m2



Vhodné pro cestovatele, páry a díky rozloze i pro rodin s dětmi. Nachází se ve 2. a
3. patrech resortu, každý pokoj má vlastní balkon s posezením a panoramatickým
výhledem.

Vybavení: king size postel, satelitní TV, LCD TV, Wi-Fi zdarma, trezor, vybavení
pro vaření horkých nápojů (káva, čaj), lednice, sprcha, fén, venkovní balkon.

RESTAURACE & BAR

Možnost celodenního stravování v restauraci vedle bazénu nabízející jak thajskou,
tak evropskou kuchyni.

Snídaně: 6:30 – 10:00

Obědy: 11:00 – 17:00

Večeře: 18:00 – 23:00

Bar u bazénu

Otevírací doba: 11:00 – 20:00

V případě zájmu Vám zajistíme zpáteční letenky, odlet možný z libovolného letiště
Praha, Vídeň apod.

Pobyty jsou možné na libovolnou délku pobytu – 7, 10, 14, 21 nocí a déle nebo dle
obsazenosti kapacity.



Informace, rezervace:
Ing. Nikola Odvárková
www.VillasResorts.cz
tel. +420 702 047 307
email: odvarkova@villasresorts.cz

http://www.VillasResorts.cz
tel:702047307


Ceník

Ceny Vám rádi připravíme na vyžádání dle Vašich požadavků.
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