


O Resort Rayavadee se encontra numa extremidade do Parque Nacional Marinho de Krabi, no coração da deslumbrante 
Península de Phranang, em perfeita sintonia com a natureza, rodeado por uma vegetação frondosa, falésias calcárias, 
praias de areia branca e a água verde-esmeralda do Mar de Andaman. Sua premiada arquitetura e a paisagem tropical em 
seu entorno foram criadas sob inspiração da atmosfera típica de uma vila do sul da Tailândia. 

ATRAÇÕES TURÍSTICAS NAS PROXIMIDADES:

Entre as várias atrações turísticas localizadas nas proximidades do resort, 
está a Ilha Phi Phi, aonde se pode chegar em 35 minutos numa viagem de 
lancha a partir do Rayavadee. Os arrecifes que rodeiam a ilha abrigam uma 
grande variedade de peixes e outras formas de vida marinha dos trópicos. 
Ainda mais próximas ficam as ilhas Poda, Chicken, Tub e Hong, com suas 
belíssimas praias e estranhas formações rochosas. São um destino perfeito 
para excursões breves. Um passeio pelo mercado matinal da cidade de 
Krabi proporciona uma visão do modo de vida tradicional na região. Outras 
alternativas são dar um passeio de elefante e aproveitar os parques 
naturais e cachoeiras que ficam nas proximidades. As falésias e vias  
aquáticas cercadas pela imensidão verde da floresta de mangues de Ta 
Lane podem ser exploradas de caiaque.

SOBRE KRABI:

A província de Krabi se localiza na costa 
do Mar de Adaman, 800 km ao sul de 

Bangkok, sendo servida por muitos voos 
que chegam diariamente ao Aeroporto 

Internacional de Krabi, originários da 
capital. Além disso, Phuket está

a apenas duas horas de carro.



ACOMODAÇÃO :  

Os 94 pavilhões de dois andares e 7 luxuosas vilas de frente para o mar espalham-se por entre coqueiros e jardins tropicais, 
sendo todos eles bastante amplos, totalmente equipados e minuciosamente decorados. O peculiar desenho circular dos 
pavilhões está em perfeita sintonia com a paisagem natural que o rodeia.

Tipo    Unidades Tamanho(m²)  Quartos        Confortos adicionais

Deluxe Pavilion   62 90  1 -

Terrace Pavilion  16 115  1                  amplo terraço exterior

Pool Pavilion   12 115  1              piscina particular

Family Pavilion  2 137  2              2º. dormitório no andar térreo

Family Pavilion   2 167  2              2º. dormitório no andar térreo com   
com piscina                                        piscina privada

Family Villa   3 345  2                 piscina particular

The Raitalay Villa 1 260  2              piscina de hidromassagem exterior

The Rayavadee Villa 1 417  2             piscina privada e sauna

The Phranang Villa 2 417  3             piscina privada



DELUXE PAVILION

Totalmente equipado, proporciona uma acomodação elegante e 
espaçosa com um décor tropical que se realiza através da 
madeira polida, dos tecidos de cores vívidas e das partes     
diversas que foram construídas artesanalmente. 

TERRACE PAVILION 

É uma versão contemporânea do Deluxe, apresentando um 
andar térreo mais aberto e mais arejado com seu décor tropical 
e portas de vidro que se abrem para um terraço onde se pode 
sentir a agradável brisa dos trópicos, havendo amplo espaço 
para relaxamento  além de ser rodeada por exuberantes palmeiras 
e jardins verdes.

POOL PAVILION 

Nossos Pool Pavilions dão uma sensação de alto luxo, além 
de contarem com uma piscina de uso privativo de 3x8 metros  
localizada num espetacular jardim tropical privativo com 
espreguiçadeiras e um terraço para churrascos.  Uma opção 
perfeita para aqueles que buscam desfrutar tanto da vida no 
interior quanto no exterior de sua acomodação, sem renun-
ciar à privacidade.

FAMILY PAVILION

Oferece um quarto adicional no andar térreo com duas 
camas grandes, bem como uma área de jantar ao ar livre, 
espreguiçadeiras e um terraço. Um lugar ideal para passar 
férias em família. Rodeadas por coqueiros, com vista para 
belas formações rochosas, estas acomodações oferecem todo 
o espaço e o conforto para se aproveitar bem umas férias 
cheias de novas descobertas.

FAMILY PAVILION WITH POOL

Os espaçosos Family Pavilions com Piscina oferecem uma 
luxuosa piscina privativa de água doce de 3x8 metros  localizada 
num espetacular jardim tropical com espreguiçadeiras e uma 
área de jantar onde se podem fazer refeições e preparar 
churrascos privados.



AS VILAS: 

O desenho de cada uma de nossas 7 luxuosas vilas 
de frente para o mar é totalmente único. Elas são 
decoradas com um apurado senso de gosto e um 
estilo que reflete perfeitamente as cores e      tex-
turas da paisagem natural que as rodeia. Com um 
mordomo particular em cada vila, restaurantes 
magníficos, um spa e toda a infraestrutura do   
Rayavadee bem pertinho, todos os desejos dos 
nossos hóspedes se farão realidade.

THE RAYAVADEE VILLA

FAMILY VILLA 

A Family Villa localiza-se num jardim exuberante e é circundada por penhascos, 
estando no coração do resort, a apenas cinco minutos de caminhada até as 
praias deslumbrantes de Phranang numa direção e Railay na outra. A vila dispõe 
de acomodações espaçosas, com dois quartos adjacentes, uma sala de estar e 
um espaço externo para relaxamento ao redor da piscina privativa da vila, que 
possui as dimensões de 3x12 metros. O lugar ideal para famílias que desejam 
ter acesso a todas as instalações do resort. Serviço de mordomo exclusivo 
também é fornecido.

THE RAITALAY VILLA

Esta vila situa-se num recanto da bela praia Railay, com vista para as águas 
cristalinas do  Mar de Andaman. Esta vila possui dois quartos contíguos com 
cama king size e suíte, bem como sala de estar, sala de jantar, cozinha e uma 
plataforma ao ar livre com piscina de hidromassagem.

THE RAYAVADEE VILLA

Possui piscina privativa com jacuzzi e vista para a praia Phranang. Elegantemente 
mobiliada em estilo contemporâneo tailandês, dois quartos contíguos com cama 
king size e suíte, além de sala de estar, área para relaxamento, cozinha, sala de 
jantar, sauna, piscina privativa com jacuzzi e muito espaço para se aproveitar 
bem a área em seu entorno. Serviço de mordomo também é fornecido.

THE PHRANANG VILL AS

Estas vilas ficam discretamente escondidas num anexo em meio a uma paisagem 
impressionante de falésias calcárias com uma vista sensacional da mundialmente 
conhecida praia de Phranang. Localizadas a uma distância de apenas cinco minutos de 
caminhada, pela praia, a partir do resort principal, cada vila possui estilo único, mas 
ambas dispõem de piscina privativa com jacuzzi, um dormitório principal com banheiro 
e dois outros quartos adicionais para convidados, ambos com banheiro. Sua ampla 
sala de estar, bem como sua sala de jantar e sua cozinha fazem destas vilas um lugar 
perfeito para se passar férias. Serviço de mordomo também é fornecido

THE PHRANANG VILLA 404

 



OS RESTAURANTES:

O Rayavadee possui uma deliciosa cozinha gourmet em 
distintos cenários, que vão desde um elegante jantar no 
próprio hotel a um lanche ocasional na praia.

RAYA DINING

O Raya Dining serve pratos de uma cozinha internacional 
num ambiente informal mas elegante. Faz uma 
inovadora mistura de grelhados com influências 
tailandesas e ocidentais, com ênfase na alta qualidade 
dos ingredientes, que incluem frutos do mar e os 
melhores cortes de carne. Há uma área interna com 
ar condicionado e uma externa, ao ar livre.

Horário de funcionamento : das 7h00 às 23h00.

KRUA PHRANANG

Perambule por uma trilha à luz da lua até a praia de 
Phranang e não deixe de experimentar um jantar  
memorável diante do mar no Krua Phranang, o romântico 
restaurante de comida tailandesa do resort. Seu interior 
possui ar condicionado, e há assentos também na parte 
externa, com vistas para a uma praia belíssima, falésias 
calcárias e ilhas das proximidades.

Horário de funcionamento : das 18h00 às 23h00.

RAITALAY TERRACE

Este restaurante oferece uma experiência culinária 
descontraída, com pratos mais leves inspirados na 
cultura asiática, localizando-se junto a nossa piscina, 
com vista para a praia Railay.

Horário de funcionamento : das 11h00 às 23h00.

THE GROTTO

Localizado num belo cenário de falésias calcárias, com 
vista para a deslumbrante praia Phranang, o Grotto 
oferece uma seleção de bebidas refrescantes, refeições 
ligeiras, saladas frescas e saborosas frituras num 
informal cenário à beira-mar.

Horário de funcionamento : das 12h00 às 20h00.SPA:

O spa do Hotel Rayavadee oferece uma grande variedade de 
tratamentos baseados em antigas terapias tradicionais da 
Tailândia, além de uma filosofia de bem-estar que combina 
corpo, mente e espírito para criar tratamentos que resultam 
numa profunda sensação de relaxamento num luxuoso ambiente 
privativo. Há opções de tratamentos faciais revitalizantes e 
esfoliantes, bandagens estimulantes para o corpo, massagens 
relaxantes e toda uma variedade de tratamentos de salão. 
Pode-se ainda combinar vários tratamentos num pacote 
personalizado em função das necessidades do cliente.

ATIVIDADES E EXCURSÕES:

O Centro de Atividades do Rayavadee oferece uma variada 
gama de excursões aos lugares mais atrativos de Krabi, bem 
como confortáveis viagens de lancha para as ilhas dos 
arredores. Além disso, também é possível praticar atividades 
como canoagem marinha, mergulho com tubo e windsurf no 
Centro de Esportes Aquáticos. O Centro de Esportes Terrestres 
fica ao lado das quadras de tênis e squash. Entre as ofertas 
culturais, estão aulas de culinária tailandesa, impressão em 
batik, preparação de grinalda de flores e até mesmo a 
tradicional arte tailandesa de esculpir frutas.



ENDEREÇO DO RESORT :

214 Moo 2, Tambon Ao-Nang, Amphoe Muang, Krabi 81000, Thailand

Tel : (66-75) 817 630  Fax: (66-75) 817 630

ESCRITÓRIO DE VENDAS E MARKETING DO RAYAVADEE:

One Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road,
Nongbon, Khet Prawet, Bangkok 10250, Thailand

Tel: (66-2) 301 1850  Fax: (66-2) 399 1060

E-mail Sales : sales@rayavadee.com
E-mail Public Relations : pr@rayavadee.com

ESCRITÓRIO PARA RESERVAS :

Tel : (66-2) 301 1861-3  Fax : (66-2) 399 1060
E-mail : reservation@rayavadee.com

 www.rayavadee.com


