Casa de la Flora, Thailand

FYRKANTIGT BOENDE ÄR
ALLT ANNAT ÄN TRÅKIGT
M

S

Trots att hotellet är beläget på en
av världens vackraste stränder och
att det fullkomligt svämmar över av
sevärdheter i området, är det svårt
att överhuvudtaget lämna hotellområdet när du checkat in. Här erbjuds
36 kubformade villor, extraordinär
utsikt och superb service. Casa de la
Flora kommer garanterat att ge dig
ett minne för livet.
Av Clara Lindh Bergendorff.

med en lugnande behandling i hotellets
spa.
Casa de la Flora är inte bara stilmedvetet
utan har även ett tydligt miljötänk och
arbetar aktivt med att bevara den omgiBEGREPPET ”bara fantasin sätter gränvande naturen. Här återanvänds exemser” har verkligen gjort ett avtryck på Casa
pelvis regnvatten och poolerna rengörs
de la Flora. Här finns en så kallad Dream
med så lite kemikalier som möjligt.
Maker vars uppgift är att se till att alla gäsFör att komma hit flyger du till Phuket,
ters önskningar går i uppfyllelse. Vill
men undkommer sedan turistD
E
du överraska din andra hälft med
svärmarna på den oexploateA
N
ÅN
en picknick i solnedgången,
rade stranden Khuk Khak där
längtar du efter att lära dig
hotellet ligger. Från det att du
yoga eller vill du kanske ta med
landar på flygplatsen och blir
släkten ut på ett snorklingsäupphämtad
av hotellets egen
HOTELL
ventyr? Låt då hotellets drömtaxiservice behöver du inte lyfta
skapare bli din bäste vän.
ett finger. Restaurang: Hotellet
Casa de la Flora slog upp portarna i
har en restaurang vid namn La Aranya.
mars i år och allt är givetvis i toppskick.
Den ligger precis vid stranden och har en
Arkitekturen är någonting utöver det
internationell meny med thailändsk twist.
vanliga och de 36 kubformade villorna
Endast färska råvaror används och perär planerade så att samtliga gäster får
sonalen bjuder på sann thailändsk gästen hänförande havsutsikt. Den innovavänlighet. La Aranya värdesätter, i likhet
tiva arkitekten Vasu Virajsilp står bakom
med hotellet, stil och finess och matens
hotellets moderna design som främst
uppläggning är minst sagt estetisk.
innehåller raka linjer, men också varma
inslag i form av trä- och naturmaterial.
Här kan du välja mellan åtta olika typer
av boende och standarden spänner över
skalan bekvämast till extremt bekvämt
och ultraextremt bekvämt. Från alla
rum har du tillgång till en privat pool, en
härlig uteplats, ett badkar stort nog för
två och butlerservice dygnet runt.
Samtliga rum är utrustade med tekniska
moderniteter från Apple och Bose och
hotellet har ett mysigt bibliotek, samt
ett träningscenter. Om du mot förmodan skulle tröttna på den vita stranden
anordnas det om dagarna exklusiva
utflykter med fokus på närliggande
natur och om kvällarna kan du koppla av

Casa de la Flora
– Khao Lak
Hotel & Resort

aktiviteter: Khao Lak består
av en nationalpark på över
3 700 kvadratmeter vilket gör
att det finns mängder av vacker
och bevarad natur att upptäcka
i närheten. Casa de la Flora
erbjuder ett stort utbud av
exklusiva dagsutflykter till de
omkringliggande öarna.
Du kan exempelvis välja en
dagstripp med fokus på hav,
natur, kultur eller romantik.
Hotellet tillfredställer även
den som är intresserad av
elefantridning, vattensporter
eller matlagningskurser.

byggår: 2011.
antal rum: 36 villor.
ingår i: Design Hotels.
adress: 67/213 Moo5, Khuk Khak, Takuapa.
Phang Nga 82190.
telefon: +66 (0)76 428999.
hemsida: www.casadelaflora.com

Samtliga 36 villor har
vacker havsutsikt och
utlovar kungligt boende
med snygg design.

