E X P E R I E N C E T H E E S S E N C E O F T H E PA S T

INTRODUÇÃO

Inspirado pelo espírito da cultura Lanna tradicional, o Raya Heritage apresenta um elegante
recorte contemporâneo do design tailandês tradicional. Selecionados criteriosamente, as peças
do mobiliário, os artefatos e os acessórios são criações de – em realidade muitas vezes são
produzidos a mão por – artesãos locais e estão presentes por todo lado.
Nosso conceito de resort advém da simplicidade e da elegância do estilo
de vida e da arte do norte da Tailândia, bem como do valor social relacionado
à vida em equilíbrio com a natureza e com a comunidade em que estamos inseridos.
Na tranquilidade do ambiente natural às margens do rio Ping, a atmosfera pacata do
Raya Heritage faz com que ele funcione como uma base perfeita para
a descoberta de uma região encantadora e original, em ritmo desacelerado.

LOCALIZAÇÃO

A cidade de Chiang Mai situa-se num vale cercado por
colinas, a 700 km ao norte de Bangkok. O acesso é facilitado
por voos de uma hora de duração a partir da capital do país.
Localizado nas proximidades das fronteiras com Laos,
Myanmar e China, o norte da Tailândia apresenta riquíssima
variedade étnica e cultural.
O Raya Heritage está a 30 minutos do Aeroporto Internacional
de Chiang Mai e apenas 20 minutos dos templos históricos,
das lojas e dos pontos de interesse mais importantes da
cidade. Um serviço de transporte complementar para a cidade
velha fica disponível para os hóspedes durante todo o dia.

ACOMODAÇÃO
O Raya Heritage oferece 38 suítes espaçosas situadas em 3 níveis em meio a jardins exuberantes,
a uma curta distância das margens tranquilas do rio Ping.
Inspirado na arte e no artesanato da cultura Lanna do norte da Tailândia,
o Raya Heritage combina o charme e a personalidade simples do passado da região com atendimento
discreto e personalizado, além de proporcionar conforto de última geração a nossos hóspedes.
As suítes são totalmente equipadas e possuem áreas bastante confortáveis ao ar livre,
no terraço, sendo que várias delas têm piscinas privativas. O toque do artesanato feito a mão,
na forma de tecidos, cestos, cerâmicas e esculturas em madeira dão destaque a um estilo
luxuoso que se fundamenta na beleza natural e no patrimônio original do norte da Tailândia.

Tipo

Unidades

Tamanho) m² Características adicionais

Suítes Rin Terrace

13

75 m²

Espaçoso terraço ao ar livre
com vista para o rio

Suítes Huen Bon

14

75 m²

Espaçoso terraço ao ar livre
com vista para o rio

Suítes Kraam Pool

11

100 m²

Piscina privativa de 7x3 m
com espaçosa área de descanso ao ar livre

SUÍTES RIN TERRACE l (13 no total) 75 m²
As suítes Rin Terrace oferecem acomodações espaçosas no segundo andar, em delicados tons de branco e creme
com detalhes em preto. A generosa utilização de matéria-prima natural e texturas ressalta a sensação
de luxo. Cada suíte apresenta um acolhedor terraço exterior coberto, de onde se têm vistas tranquilas
das áreas com a jardinagem exuberante do resort, em direção ao rio Ping.

SUÍTES HUEN BON l (14 no total) 75 m²
Acessadas por meio de uma escada privativa até o terceiro andar, as suítes Huen Bon ostentam tetos
altos que lembram o estilo da arquitetura da casa tailandesa do passado. Os banheiros apresentam
toques artesanais, como espelhos de teca esculpidos a mão e azulejos de cerâmica produzidos
localmente. Uma grande banheira, chuveiro separado e penteadeira dupla oferecem maior conforto e
conveniência.

SUÍTES KRAAM POOL

l

(11 no total) 100 m²

Situadas em meio à exuberante jardinagem do resort, pertinho do rio Ping, estas suítes oferecem áreas
de estar tanto interna como externa, possuindo um grande terraço ao ar livre para descanso e uma
piscina privativa de 3x7 metros. Uma elegante gama de brancos e cremes é equilibrada por toques de
tecidos índigo feitos a mão, causando um efeito surpreendente.

KHU KHAO RESTAURANT

LAAN CHA
TEA TERRACE

GASTRONOMIA
KHU KHAO l 07h00 – 23h00

Elegância rústica e cozinha inspirada na cultura baseada no arroz do norte do país
definem a experiência gastronômica no Khu Khao, restaurante exclusivo do resort. Khu
Khao é uma referência às peneiras usadas pelos produtores de arroz do norte da Tailândia
no passado, algumas das quais foram inteligentemente incorporadas à decoração interior
do restaurante. O cardápio oferece pratos que dão destaque às influências regionais, aos
sabores autênticos, aos ingredientes de origem local e aos frutos do mar.
LAAN CHA TEA TERRACE l 11h00 – 23h00

Este acolhedor terraço ao ar livre é um lugar perfeito para relaxar e jantar diante de uma
vista para o rio Ping. Escolha entre um menu leve com saborosas ofertas sazonais ou
desfrute do chá da tarde que é servido diariamente.
BAAN TA LOUNGE & LAWN l 11h00 – 23h00

O Baan Ta Lounge & Lawn oferece um cardápio sofisticado de coquetéis e antepastos gourmet
servidos à beira do rio. Perfeito para um coquetel antes do jantar ou uma refeição mais leve à noite.

SPA AI WAAN

SALA PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS

BAAN TA LOUNGE & LAWN

BEM-ESTAR
SPA AI WAAN l 10h00 - 22h00
Trata-se de um santuário tranquilo no qual você poderá relaxar e receber mimos em total privacidade. Uma
filosofia de bem-estar que envolve a mente, o corpo e o espírito. Sem negligenciar as técnicas regionais de
cura, as instalações do spa incluem uma sala de terapia com vapor típica do norte da Tailândia.

SALA PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS l 6h00 - 21h00
Nossa sala para exercícios físicos oferece uma combinação de musculação livre e equipamento para
atividades cardiovasculares, para que você possa manter um estilo de vida saudável enquanto estiver longe
de casa.

ATIVIDADES
O Raya Heritage organiza excursões de meio dia ou de um dia inteiro a algumas das áreas mais interessantes
da região. Visitas a templos, mercados e povoados, bem como incursões a parques nacionais, são oferecidas.
Outras atividades bastante populares incluem experiências envolvendo elefantes, caminhadas na selva,
escaladas e rafting. Para quem se interessa pelo artesanato tradicional, há a possibilidade de se passar o
dia visitando estúdios de artesãos ou mesmo explorar as melhores lojas de Chiang Mai. As excursões foram
projetadas com a qualidade em mente, sendo perfeitas para aqueles que procuram adquirir conhecimentos
sobre a cultura local.
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