HADAG STAYS

A N A N TA R A
LAUNCHES FIRST

LUXURY
RESIDENCES
AT P O P U L A R
L AYA N
مجموعة أنانتارا تطلق أولى
مساكنها الفاخرة في منتجع اليان
بوكيت الشهير
Luxurious sea view residences offering the ultimate in opulent
indulgence complete with on-call butler services are available
at Anantara Layan Phuket Resort, the island’s idyllic five-star
resort hideaway.
ّ
يشكل منتجع أنانتارا اليان بوكيت المصنّ ف من فئة الخمس نجوم مالذًا للهرب
من صخب الحياة وضوضائها وقد أطلق مؤخرًا مساكن فاخرة مط ّلة على البحر
 كما تتوفر خدمة الخادم الشخصي الجاهز.الرقي والترف
تو ّفر أعلى درجات
ّ
.على مدار الساعة لتلبية مختلف احتياجات الضيوف
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THE RESIDENCES by Anantara is a
private estate of 15 exclusive pool residences
overlooking the secluded Anantara Layan Phuket
Resort, a tropical sanctuary in a tranquil beach
setting on Phuket’s stunning west coast.
Seven of the individually-designed two-storey
three to six-bedroom residences – in sizes
ranging from 1,700 to 2,550 sq.m - have been
added to the room portfolio of Anantara Layan
and are offered as fully furnished and equipped
residences for holiday bookings by families or
groups.

Privacy and luxury in every detail

These superb sanctuaries provide complete
privacy and luxury in every detail, with elegantly
furnished living and dining rooms, fully-fitted
kitchens, deluxe bedrooms with spacious en-suite
bathrooms, media entertainment and spa rooms,
as well as accommodation for live-in butlers and
chefs.
Outside, rooftop decks and sweeping pool
decks, with Thai salas and generously-sized
21-metre infinity pools, are perfect for sunset
relaxation or entertaining with panoramic views
across the tranquil Andaman Sea.
Designed to incorporate authentic luxury in a
modern interpretation of classic Asian design,
The Residences feature exceptional living space
enhanced by high ceilings, floor-to-ceiling
windows that provide expansive views of Layan

تتربع “المساكن بإدارة أنانتارا” على عقار خاص ،وهي
ّ
ّ
وتطل
مزودًا بحوض سباحة
عبارة عن  15مسكنًا حصريًا ّ
ّ
يشكل
على منتجع أنانتارا اليان بوكيت المعزول الذي
مالذًا استوائيًا يربض على رقعة هادئة من شاطئ
الساحل الغربي ّ
األخاذ لجزيرة بوكيت.
وقد أضيفت سبع مساكن يتمتع ّ
كل منها بتصميم
مختلف ،إلى محفظة غرف منتجع أنانتارا اليان وهي
َ
وست غرف نوم،
وتضم بين ثالث
طابقين
تتألف من
ّ
ّ
ويشار إلى
تتراوح مساحتها بين  1700و 2550مترًا مربعًاُ .
ومجهزة بالكامل تستصيف
ّأنها مساكن مفروشة
ّ
العائالت أو المجموعات الكبيرة أثناء العطل.

خصوصية وفخامة في كل تفصيل
تؤمن هذه المساكن الرائعة أقصى درجات الخصوصية
ّ
تضم غرف معيشة
والفخامة في كل حناياها ،إذ ّ
مجهزة تجهيزًا كامالً،
وطعام مفروشة بأناقة ،ومطابخ ّ
بحمامات فسيحة ووسائل
وغرف نوم ديلوكس ّ
مزودة ّ
ترفيه وغرفًا مخصصة لعالجات السبا ،فضالً عن غرف
مخصصة َ
للخدم الشخصيين والطهاة الذين يقطنون
في المساكن مع الضيوف.
تُ عتبر األسطح ومنصات أحواض السباحة الشاسعة ،التي
تشمل خيمًا تايالندية وأحواض سباحة مترامية األطراف
بطول  21مترًا ،مثاليةً لالسترخاء تحت أشعة الشمس
للتمتع بالمناظر البانورامية الساحرة لبحر أندامان
أو
ّ
الهادئ.
كما ّ
توفر المساكن تجربة الفخامة األصلية في ترجمة
حديثة للتصميم اآلسيوي الكالسيكي ،مع مناطق
تعززها األسقف العالية والنوافذ
استثنائية للمعيشة ّ
الواسعة الممتدة من األرض إلى السقف والمطلة على
مناظر آسرة لشاطئ اليان.
وفي الطوابق العليا ،تُ فضي غرف النوم الرئيسية
وصاالت االستراحة وغرف الطعام إلى األسطح في الهواء
الطلق ،حيث تربض أحواض سباحة مترامية األطراف
وخيم تايلندية مالئمة لتمضية أحلى األوقات الهادئة
بصحبة العائلة واألصدقاء .وثمة غرف نوم إضافية في
الطوابق السفلى ،إلى جانب غرف الدراسة والمطابخ
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Beach, and open sweeping stairways.
Upstairs, master bedrooms, lounges and dining rooms open
onto the outdoor decks with their infinity pools and Thai
salas for relaxed socialising. Further bedrooms are downstairs,
together with studies, kitchens and staff accommodation.
Some residences also feature spa and gym rooms and some
have private elevators.
In an eye-catching feature, glass skylights on the floors of
the infinity pools shed additional natural light into rooms
below.
The Residences’ stylish Thai culture-inspired design has
been recognised with the “Best Residential Interior Design”
awards at both the Thailand Property Awards 2015 and the
South East Asia Property Awards 2015.

Superb resort facilities
Live-in private butlers, as well as visiting spa practitioners
from the resort’s Anantara Spa, enable guests to tailor their
own bespoke dining preferences and spa treatments if they
desire a stay-at-home retreat in the privacy of their residence.
Guests are also welcome to venture into Anantara Layan
itself to experience the superb resort facilities.
The resort’s cuisine offers tempting culinary diversions, with
the acclaimed hillside dee plee Thai restaurant and elegant
beachfront Sala Layan, where boutique buffet breakfasts and
Mediterranean-inspired cuisine delight diners.
Anantara Spa, with seven treatment suites and manicure/
pedicure studios, has a full therapeutic range combining Asian
therapies and pampering Elemis products.
Anantara Layan’s absorbing Thai ambience is subtly
underscored every evening at dusk with a torch lighting
ceremony, accompanied by traditional drumbeats. Further
cultural interests and activities on offer to guests include Spice
Spoons Thai cooking classes, lessons in Muay Thai boxing at
the resort’s boxing ring, together with yoga classes, a fitness
centre and a children’s club.
Guests can also charter the resort’s magnificent motor
yacht “Major Affair,” a 90-foot Sunseeker, for luxury day
trips and longer cruises to explore the spectacular islands of
the Andaman Sea; or “Siam Seas,” a 36-foot multi-purpose
speedboat for snorkeling, diving or fishing adventures.

ّ
 كما تشمل بعض المساكن غرفًا لعالجات السبا والتمارين.الموظفين
وغرف
. فيما يضم البعض اآلخر منها مصاعد خاصة،الرياضية
ّأما أكثر ما يلفت النظر في هذه المساكن فهي فتحات اإلنارة الزجاجية على أرضية
أحواض السباحة مترامية األطراف والتي تسمح بمرور المزيد من أشعة الشمس
 تجدر اإلشارة إلى ّأن تصميم المساكن األنيق المستوحى من.إلى الغرف السفلى
الثقافة التايالندية حاز على جائزة “أفضل تصميم ديكور سكني” في إطار حفل
.2015  وحفل جوائز العقارات جنوب شرق آسيا2015 جوائز العقارات في تايالند

مرافق ال ُيعلى عليها بين رحاب المنتجع
يفصلوا تجارب الطعام والسبا بحسب متطلباتهم إذا كانوا
ّ يستطيع الضيوف أن
 وذلك بفضل،يرغبون في االستفادة من أجواء الخصوصية بين أحضان مساكنهم
 والمعالجين من أنانتارا،توافر خدمة الخدم الشخصيين الذين يسكنون مع الضيوف
.سبا الذين يزورون المساكن بنا ًء على الطلب
هذا وتتوفر للضيوف إمكانية زيارة منتجع أنانتارا اليان لالستفادة من مرافقه
.المميزة وخوض أروع التجارب
ّ
”مطعم “دي بلي
 إذ يحتضن،متنوعة لتناول الطعام
يقدم المنتجع كذلك خيارات
َ
ّ
ّ
ّ
المطل على
ومطعم “ساال اليان” األنيق
،التايالندي الشهير الكائن على سفح التل
َ
يقدم بوفيه فطور وأشهى األطباق المتوسطية التي تداعب براعم
ّ  والذي،الشاطئ
.الذوق
ّأما أنانتارا سبا فيشمل سبعة أجنحة للعالج واستوديوهات مخصصة للمانيكور
”ويقدم باقة شاملة من العالجات اآلسيوية ومنتجات “إليميس
ّ ،والبيديكور
.الفاخرة
 تزداد األجواء التايلندية الغامرة في منتجع أنانتارا اليان روعةً كل،عالوة على ذلك
. على وقع قرع الطبول التقليدية،مساء عند غروب الشمس مع حفل إنارة الشعلة
 والدروس،كما يزخر المنتجع باألنشطة الثقافية وتشمل صفوف لتعليم الطهي
،الفن القتالي المعروف بالمواي تاي على حلبة المصارعة في المنتجع
ّ الخاصة في
.إلى جانب صفوف اليوغا ومركز اللياقة البدنية ونادي األطفال
 وهو،بإمكان الضيوف أيضًا استئجار يخت “مايجور أفير” الفخم التابع للمنتجع
 للرحالت، قدمًا90 عبارة عن يخت من تصنيع عالمة “صن سيكر” البريطانية بطول
 أو،الفاخرة أثناء النهار والرحالت الطويلة الستكشاف جزر بحر أندامان الساحرة
36 ومتعدد األغراض الذي يبلغ طوله
يمكن استئجار قارب “سيام سيز” السريع
ّ
. لخوض مغامرات الغطس أو الغوص أو صيد السمك،قدمًا
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