
Vilový komplex Thajsko – Ko Samui (TH15)

na vyžádání

Cena zahrnuje:
 ubytování na uvedený počet nocí
 využití vily
 český delegát v místě
 pojištění CK proti úpadku



Vily u pláže Ban Tai – Thajsko – ostrov Ko Samui

POPIS VIL

Komplex vilek je umístěn přímo na jedné z nejkrásnějších pláží ostrova Ko Samui
zvané Ban Tai.

Resort nabízí 6 vil umístěných v tropické zahradě ve stínu kokosových palem přímo
u skvělé pláže.

Vily nabízejí soukromí, komfort a výhledy na moře. Jsou buď přímo na pláži nebo v
druhé řadě, což znamená, že jsou jen pár kroků od moře – doslova do několika
desítek vteřin se člověk ocitne na úžasné pláži, kde je poloprázdno i v nejvyšší
sezóně.

Jsou k dispozici jak vily s 2 ložnicemi, tak i vily s 3 ložnicemi. Jsou vybavené
pohodlnými manželskými postelemi, klimatizací, lednicí s minibarem, televizí a
varnou konvicí a Wi-Fi. K dispozici jsou také přistýlky či sofa v obývacím pokoji.

Vily jsou vhodné zejméa pro rodiny a skupiny. Díky poloze resortu v klidné části
ostrova si hosté užijí potřebného klidu a odpočinku – neznamená to však, že by byli
mimo civilizaci. V okolí resortu je celá řada kvalitních restaurací s thajskou i
evropskou kuchyní a několik obchodů se smíšeným zbožím.

Zájemci si mohou půjčit automobil nebo skútr a zajet si na nedaleký trh s čerstvým
ovocem a zeleninou, na páteční trh fisherman´s village nebo třeba do přístavu
Nathon, kde jsou každý večer stánky s thajským pouličním jídlem.

K dispozici je cenově dostupný taxi servis pro ty, kteří se necítí řídit dopravní
prostředek na Koh Samui a samozřejmě 100% informační servis v českém jazyce
a zajištění všech dostupných výletů.



SLUŽBY A VYBAVENÍ

● Snídaně jen několik minut od vil za příznivé ceny
● Osvěžující bazén
● Na pláž je to jen několik málo metrů
● Klimatizace v bungalovu
● Varná konvice
● Mikrovlnná trouba
● Toustovač
● Překapávač kávy
● Lednice s minibarem
● Fén
● Televize
● Bezpečnostní schránka v pokoji (safe)
● Wi-fi internet v celém areálu včetně pokoje
● Pitná voda zdarma
● Masáže na pláži
● Český delegátský servis
● Výlety
● Skútry a automobily k pronájmu
● Kajaky k pronájmu

TYPY UBYTOVÁNÍ A CENY

Nabízíme vily s 2 a 3 ložnicemi přímo na pláži (beachfront) a nebo v zahradě pár
kroku od pláže

Ceny na vyžádání.

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

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


Ceník

Cena: na vyžádání

K pobytu Vám rádi zajistíme také transfery letiště – ubytování – letiště za 800 Kč /
osoba / cesta tam i zpět.

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