VELKOMMEN TIL THAIPARADIS

2 Huse til leje i Thailand
126 m² i Sam Roi Yod
eller
198 m² i Rim Pae
Kendt fra Hammerslag på DR1
Vi er en almindelig nordjysk familie, der i stedet for sommerhus i Danmark har købt
et par drømmeboliger i Thailand. Vi ønsker også at give andre danske familier en
mulighed for gode og spændende oplevelser i det fantastisk dejlige Thailand.
Det ene hus ligger i Sam Roi Yod syd for Hua Hin, 270 km sydvest for Bangkok.
Det andet hus ligger i Rim Pae øst for Rayong, 190 km. sydøst for Bangkok.
Husene udlejes ved henvendelse til Lisbeth og Svend Mortensen,
E-mail sem@gvdnet.dk Tlf. 98 343293 / 29207455

WWW.THAIPARADIS.DK

B10, SAM ROI YOD, HUA HIN

Bebyggelsen hedder Talay Tara og ligger 400 m fra havet. Vort hus har nr. B10 og er et
hjørnehus på 68 m2 i underetagen og 68 m2 tagterrasse. Der er 255 m2 fælles pool i
hver klynge (4 klynger á 15 huse).
Huset består af 2 soverum med en dobbeltseng i Queen Size, køkken med komfur,
køleskab, fryser, microovn, kaffemaskine samt øvrig service samt stue og badeværelse
med ekstra udendørs bruser. Der er TV og DVD. Huset er beregnet for 4 personer.

B16, RIM PAE, RAYONG

Bebyggelsen hedder Oriental Beach Village og ligger på stranden med stort fælles
poolområde i strandkanten. Vort hus har nr. B16 med 130 m2 i stueplan og 68 m2 på 1.
sal. Fantastisk havudsigt fra tagterrassen.

Tagterrassen har overdækket pavillon med havemøbler til 4 personer, to solsenge i
bambus og rustfri stålgrill. Desuden er der jacuzzi og solområde samt 360 grader udsigt
til flot natur.

Huset har privat pool på 22 m2. Der er 3 soverum med dobbeltsenge i King Size. Der er
2 badeværelser med bruser/kar. Der er køkken med køleskab, fryser, mikroovn,
kaffemaskine og øvrig service samt opholds- og spisestue med udsigt til egen pool og
terrasse. Stuen på 1. sal har hjørnesofa samt TV og DVD. Der er 2 cykler, havemøbler,
strandstole, strandmåtter, parasoller m.m.
Huset er beregnet for 6 personer (og eventuelt et par opredninger).

Området har 24 timers vagtservice. Afhentning i lufthavnen kan arrangeres.

Området har 24 timers vagtservice. Afhentning i lufthavnen kan arrangeres.

Pris fra 1.800 kr/uge + elforbrug (rabat ved flere uger se www.thaiparadis.dk ).

Pris fra 3.800 pr. uge + elforbrug (rabat ved flere uger se www.thaiparadis.dk ).

