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FEEL YOUR HAPPINESS
IN YOUR LIFE

Hansar Samui Pool

Biarkan kebahagiaan itu Anda rasakan ketika berada
di Hansar Samui Resort & Spa.

K

oh Samui terletak di Thailand
bagian selatan, masuk dalam
Provinsi Surat Thani. Tidak
ada penerbangan langsung
dari Jakarta, jadi Anda perlu
transit ke Bangkok dan terbang lagi selama
kurang lebih 1 jam dengan penerbangan
domestik untuk mencapai Koh Samui.
Pulau yang luasnya sekitar sepertiga
Jakarta ini adalah salah satu tujuan wisata
pantai populer di Thailand selain Phuket.
Tak heran banyak resort pantai yang
memiliki fasilitas nyaman untuk liburan
di sana.

Hansar Samui Resort & Spa yang
berhadapan langsung dengan Bophut
Beach di pesisir utara Koh Samui adalah
salah satu yang layak menjadi pilihan
liburan Anda untuk menikmati keindahan
pantai dan merasakan kebahagiaan
tersendiri berada di tempat ini.
Hansar berasal dari Bahasa Sansekerta
yang berarti “Happiness”. Tak berlebihan
nama yang disandangnya karena di tempat
ini Anda akan merasakan kebahagiaan
dengan menikmati fasilitas yang ada serta
melakukan aktivitas yang ditawarkan.
Dimulai dengan tidur di kamar seluas

50m2 dengan keempukan bantal yang
terbuat dari bulu angsa. Membuka jendela
kamar tidur Anda akan menghirup
kesegaran udara pantai. Merasakan
dinginnya air kolam renang atau air laut di
pagi hari. Semuanya membuat Anda begitu
bergairah melewatkan liburan Anda di sini.
Tidak hanya itu saja, buat Anda yang
ingin memanjakan tubuh, di sini pun
surganya. Menikmati massage yang ada
di LUXSA Spa dengan berbagai macam
treatment yang bisa Anda pilih sesukanya.
Treatment di sini mengutamakan 4
elemen yang ada dalam tubuh kita

seperti bumi, air, udara dan api, sehingga
memberikan sentuhan khas tersendiri
dalam pemijatan ala Thai ini. Dibantu oleh
para konsultan profesional, Anda akan
menemukan perawatan yang tepat bagi
tubuh Anda.
Bagaimana soal makanan? Ingin
menikmati makanan khas ala Thai
ataupun makanan ala barat semua
tersedia di hotel ini. Anda dapat
menikmati makan pagi, siang dan
malam Anda di H Bistro Restaurant
sambil menyesapi pemandangan pantai
yang indah serta keindahan kerlap-

kerlip lampu di malam hari. Romantic
dinner pun tersedia di tempat ini.
Bahan makanan yang segar membuat
makanan yang disajikan terlihat begitu
menggiurkan. Puas dengan urusan perut,
Anda dapat menyusuri pinggir pantai
Bophut yang masuk ke area Fisherman’s
Village untuk dapat menikmati udara
segar serta melihat keramaian pasar
malam setiap hari Jumat sore. Atau yang
sudah terbiasa berolah raga, hotel ini juga
menyediakan fasilitas fitness center.
Jadi tunggu apa lagi? Nikmati segala
kebahagiaan di Hansar Samui Resort

dengan segala fasilitas, keramahan dan
kehangatan yang ada, yang membuat
liburan Anda menjadi begitu berharga.
Tidak akan ada kebahagiaan yang dapat
kita rasakan jika bukan kita sendiri yang
menciptakan kebahagiaan itu.
HANSAR SAMUI RESORT & SPA
101/28 Moo 1 Bophut Koh Samui
Surat Thani, Thailand 84320
Telp. +66 77 245 511 Faks. +66 77 245 995
Email: sales@hansarsamui.com;
reservation@hansarsamui.com
www.hansarsamui.com

