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PAVILION SAMUI VILLAS & RESORT 
 

 
We vertrekken van de gekozen luchthaven (Schiphol of Brussel National Airport.) Voor de 
shoppers onder ons, nog even de laatste aankopen doen… Thailand here we come!  
 
Na aankomst op de luchthaven van Koh Samui wordt je verwelkomd door onze lokale host. 
Het is nog maar 20 minuten rijden naar het prachtig gelegen 5* Resort. Direct gelegen aan 
het strand van Lamai,  
 

 
 
De ruime kamers (Deluxe Jacuzzi Suites) zijn 
voorzien van alle gemakken! Denk hierbij aan 
gratis WIFI, een dvd-speler, een iPod-dock en 
een sofa. De goed uitgeruste badkamers zijn 
voorzien van badjassen en een haardroger.  
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In het restaurant: “De Patio” serveren medewerkers 's ochtends een uitgebreid ontbijt en 's 
avonds overheerlijke Italiaanse & Thaise gerechten*. Geniet van het spectaculaire uitzicht- 
en live muziek.   
*exclusief voor onze reizigers: 1x per verblijf een Thai set lunch voor 2 personen.  

 
De Scenic Corner bar, bij het zwembad en de 
Look-Out Bar zijn ideale plekken om van een 
verfrissende cocktail* te genieten.  
*exclusief voor onze reizigers: Complimentary Signature cocktails 
tussen 18:00-18:30 uur. 

 

 
 
Het resort biedt een prima uitvalbasis om Koh 
Samui te ontdekken. Een bezoek aan Hin Ta en 
Hin Yai Beach (2.5 km), Nam Tok Na Muang 
waterval (10km) of Wat Phra Yai (15km) zijn 
makkelijk te bereiken. Of wat dacht je van een 
bezoek aan de Secret Buddha Garden, 
verborgen in het binnenland van Koh Samui? Of 
toch naar Ang Thong National Park…? 
Mogelijkheden te over… De host aan de 
excursiebalie informeert je graag over alle 
mogelijkheden!  
 
Deze aanbieding is tijdelijk, en is te boeken tot 15 
november 2019! Scrol voor alle voorwaarden, 
extra’s- en mogelijkheden even door naar de 
volgende pagina.  
 

www.pavilionsamui.com 
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EXTRA’S 

 
 
Bij een verblijf van minimaal 12 nachten:  
Welkomstdrankje  
Tropisch fruit in de kamer bij aankomst 
Gratis WIFI  
10% korting op Spa behandeling en massages 
Signature cocktails (tussen 18:00-18:30 uur) 
Thai set lunch voor 2 personen (1x per verblijf) 
 
Bij een verblijf van minimaal 14 nachten: 
Welkomstdrankje  
Tropisch fruit in de kamer bij aankomst 
Gratis WIFI  
10% korting op Spa behandeling en massages 
Signature cocktails (tussen 18:00-18:30 uur) 
2x een Thai set lunch voor 2 personen  
30 minuten massage voor 2 personen 
Thai set diner voor 2 personen op het strand  
 

INBEGREPEN  
 

Intercontinentale retourvluchten vanaf Amsterdam of Brussel naar Koh Samui 
12 of 14  nachten in Pavilion Samui Villas Resort, je verblijft in een Deluxe Jacuzzi Suite, op 
basis van logies en ontbijt & de exclusieve extra’s 
Privé transfer(s) van en naar de luchthaven 
Luchthavenbelasting Schiphol 
Veiligheidstoeslag Schiphol 
Brandstoftoeslag luchtvaartmaatschappij 

 
NIET INBEGREPEN 

 
Reserveringskosten éénmalig € 25,- 
Bijdrage G.G.T.O. éénmalig € 15,- 
Calamiteitenfonds éénmalig € 2,50 
Diverse verzekeringen 
Fooien en uitgaven van persoonlijke aard 
Upgrade naar businessclass (op aanvraag) 
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VOORWAARDEN
 

Boeken vanaf nu tot 15 november 2019 
Vertrek t/m 30 oktober 2020 
Vertrek elke dag (op vrijdag en zaterdag is er een toeslag van € 65,- p.p.) 
Exclusief hoogseizoentoeslagen  
Niet te boeken in de periode 10-15 april 2020 
Alle vermelde prijzen zijn op basis van een tweepersoonskamer 
1 persoonskamer toeslag bij een verblijf van 12 nachten € 615,- 
1 persoonskamer toeslag bij een verblijf van 14 nachten € 715,- 
 

PRIJZEN
 

Prijzen vanaf Amsterdam - Schiphol - 15 dagen - 12 nachten 
 

Vertrek vanaf 01 november 2019 t/m 09 december 2019 v.a. € 1.299,- 
Vertrek tussen 11 januari 2020 & 26 maart 2020  v.a. € 1.959,-  
Vertrek tussen 16 april 2020 & 29 juni 2020   v.a. € 1.499,- 
 
Prijzen vanaf Amsterdam - Schiphol - 17 dagen - 14 nachten 

 
Vertrek vanaf 01 november 2019 t/m 09 december 2019 v.a. € 1.399,- 
Vertrek tussen 11 januari 2020 & 26 maart 2020  v.a. € 2.199,-  
Vertrek tussen 16 april 2020 & 29 juni 2020   v.a. € 1.599,- 
 
 
 
 
Prijzen vanaf Brussel – Brussel National Airport - 15 dagen - 12 nachten  

 
Vertrek vanaf 01 november 2019 t/m 09 december 2019 v.a. € 1.195,- 
Vertrek tussen 11 januari 2020 & 26 maart 2020  v.a. € 1.895,-  
Vertrek tussen 16 april 2020 & 29 juni 2020   v.a. € 1.395,- 
 
Prijzen vanaf Brussel – Brussel National Airport - 17 dagen - 14 nachten  

 
Vertrek vanaf 01 november 2019 t/m 09 december 2019 v.a. € 1.299,- 
Vertrek tussen 11 januari 2020 & 26 maart 2020  v.a. € 2.099,-  
Vertrek tussen 16 april 2020 & 29 juni 2020   v.a. € 1.499,- 
 


