Vakantie in je eigen huis?
Vanaf € 40,00 per nacht!
Nirvana 501 is gevestigd in het 5-sterren Nirvana Place gebouw gelegen tussen Jomtien en Pattaya (Thailand). Bijna op de top van de
heuvel, met uitzicht in de verte over de turquoise wateren van de
Golf van Siam en de skyline van Jomtien en Pattaya.

Telefoon
E-mail
Internet

: +31 (0)6—53 281 291
: info@nirvana501.nl
: www.nirvana501.nl

Het luxe Nirvana 501 appartement is een absoluut -op 5 sterren niveau ontworpen en ingerichte suite met twee slaapkamers. Het appartement heeft een geheel eigen stijl en intieme sfeer.
Zodra u Nirvana 501 binnen komt ervaart u een oase van rust, elegantie en pure luxe in combinatie juiste gevoel van privacy.

Nirvana Place biedt u ook de keuze uit twee uitstekende en zeer
beroemde restaurants met de beste keukens van de wereld. Het
Mata Hari Restaurant, dat beschikt over een uitgebreide menukaart
met gerechten uit alle hoeken van Europa, waarbij de nadruk ligt
op de mediterrane regio. En het Manhattans Steakhouse met haar
zeer eigen en elegante up-market sfeer waar u de allerbeste biefstuk geserveerd krijgt. Geniet, het is een bijzondere ervaring!
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Geniet van de beste massages in de privacy van
uw eigen suite. Ontspan aan ons gezellige zwembad, ontdek een van de prachtige golfbanen
rondom Pattaya of bezoek onze fitnessruimte
voor een privé work-out
Nirvana 501, voor een onvergetelijk verblijf met
alle luxe en comfort binnen handbereik.
`The best place to stay in Pattaya`.
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Dagprijs THB 3.500/ € 75,00 per nacht
Per week THB 17.500/ € 55,00 per nacht
Per Maand tarief THB 55.000/ € 40,00 per nacht

From Bangkok, take Sukhumvit Road, go straight on at
the junctions of North Pattaya Road, Central Pattaya Road and South Pattaya Road, look for Home Mart on the
left, then turn right into Thepprasit Road at the traffic
lights, continue to the T junction at the end of the road
and turn right into Thapparaya Road, Nirvana Place is
located 600 metres on he right
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