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 !!!!!یقال ان في الھدوء حیاة 
 
 

فماذا لو كان ھذا الھدوء ھو الحیاة ذاتھا وان كانت 
لوقت معلوم ، ربما لیس ھناك اي مزیج من 

المبالغة عند اقتران الھدوء واالبداع والجمال ، 
الذي یشتھي ان یشاھده االنسان دائما مع منتجع 

 .داتاي في مدینة النكاوي 
 
 
 

ربما ال یحالفك الحظ بزیارة الھدوء ولكن سوف 
یساعدك داتاي،  على جلب الھدوء الیك فكن 

 . مستعدأ في رحلتك القادمة لھذا اللقاء 
 
 
 

یقع ھذا المنتجع في الغابات المطیرة في جزیرة 
مع فلل ) ھكتارا 28(النكاوي على مساحة تقدر 

أنیقة على تلة غابة فوق المحیط  ، ھذا الموقع 
ً فھو رمز من  الخصوصیة  سوف یدھشك حقا
 الراقیة التي سوف تجعل تقیمك للمكان یتعدى

 . المئة ان صح القول  
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لقد تم بناءه بروعة تامة واحساس یفیض بالھدوء الحالم ، فھو یمیل الى المعمار المالیزي التقلیدي من الخشب ، اال انھ ینقلك  
إلى عالم اخر لیس لھ عالقة باالرض ، فانت ھنا تملك نفسك كما اردت ذلك طویال ، فاالسترخاء یعطیك نوعاً من انواع التحرر 

 .الذھني ، فكن سباق لھذا اللقاء 
 
 
 

الطبیعة الخالبة ھي المطلب الذي یناشدة 
االغلبیة ، حیث جمال الطبیعة كفیل بمحو كل 

الروتین  العالق في ذھنك والمتسرب إلى 
روحك ، تتمیز الغرف في منتجع داتاي بانھا 

فسیحة وذات طابع ابداعي فرید ، فھي 
 مستقره في وسط الطبیعة الغناء ، 

 
 

كم یتمیز الحمام بالرومانسیة المشعة حیث 
تاخذك االجواء الى عالم سلطاني خاص بك ، 

وتعمق حالة الھدوء لدیك ، حیث تتناثر 
الزیوت العطریة ھنا وھناك وتسبح في 

االجواء لتعبر عن كینونھ الھدوء واالسترخاء 
 .التي تستحقھا 
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ان االجواء خارج الغرفة ما ھي اال اضافة نادرة وجمیلة لما سبقھا ، حیث یمكنك السیر من غرفتك إلى الشاطئ مباشرة عبر   
 .الغابة الرائعة ، وھنا ینتابك شعور بمتالء ذاتك وعقلك بعاصفة ھدوء ال مثیل لھا 

ال ینتھي بك المطاف ھنا سوف تجد على  الشاطئ من یقوم بخدمتك وتلبیھ طلبتك ورعایتك كما كنت تتمنى ، ھؤالء ھم موظفي 
 . منتجع داتاي ، دائما ھناك اضافات راقیة سوف تدھشك 

بما انك في قلب الغابة بامكانیات مذھلة ورائعة ، فیتوجب علیك قبل الخروج من غرفتك اغالق جمیع النوافذ ، فھناك مجموعة 
 ً  . من القرود المشاكسة التي تسطو على الغرف المفتوحة وتتناول االطعمة الموجودة بداخلھا  ، بطریقة مضحكة جدا

ً في  في ھذه االجواء یتراء لك بان اجمل ما تاخذه معك ھو كتاب ، حیث تفتح نافذة غرفتك المطلھ على الغابة وتغوص عمیقا
 . كتاباً بین یدیك 
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الموقع االستراتیجي الذي ھو فیھ والمطل على بحر اندمان ، فان منتج داتاي 

نجوم ، حیث االقامة الفاخرة والمترفة معاً یعتبر دون  5والذي یعتبر من فئة 
ً في الذاكرة   .شك من االماكن المثالیة لقضاء شھر عسل ممیز ویبقي عالقا

 
 

منتجعنا الراقي والفاخر یحتوي على العدید من المیزات التي تجعلك تقول ، نعم 
 .ھذه المرة لقد اصبت ما اردت 

 
حیث یضم منتجعاً صحیاً  ذو جودة عالیة مع صالة ریاضیة ، باالضافة لخدمة 

، كما ان المنتجع الصحي في داتاي ))  وھي خدمة منفصلة للجنسین ((السونا 
یفتح ابوابھ على عالم حمیمي مخصص لتجدید القوة والجمال والموازنة بین 

 .الجسم والعقل والروح 
 

باالضافة لھذا فان المنتجع یضم صالتین للطعام ومجموعة واسعة من االنشطة 
الترفیھیة على الشاطئ الخاص بھ ، باالضافة لجولة من الجولف في خلیج 

 . داتاي 
 

وتضم وجبة االفطار مجموعة متنوعة من المواد الغذائیة ، حیث یداعب صباحك 
 ً نسیم الغابة الجمیل ، وما یجعل صباحك اكثر جماالً ھو ان الموظفین في داتاي جدأ

 .ودودون 
 

 .كما تقدم المطاعم المأكوالت التایالندیة والھندیة المالیزیة والعالمیة والطعام الحالل
وما ذا ھناك اكثر داتاي الخالب ، یمكنك السیر في الغابة بعد اخذ التوضیح الالزم 

 ً  .للذلك من خدمة االستقبال بالمنتجع  ، وھي من التجارب التي سوف تحبھ جدأ
 
 

ویمكنك ) النكاوي (كما یمكنك التمتع بالذھاب عن طریق المنتجع لجولة في المدینة 
من خالل ھذه الجولة شراء ما تحتاجھ ، ولقد اقترحنا علیك ذلك لموقع المنتجع داخل 
الغابة حیث ال یحیط بھ اي محل من المحالت التجاریة ، ویوجد سوبر ماركت صغیر 

 .بداخل المنتجع ، لذلك یفضل الذھاب لداخل المدینة وشراء ما تحتاج الیھ 
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مما یجدر بنا ذكره ھو ان    
المنتجع المذكور یقع على بعد  

كم  من مطار النكاوي  28حوالي  
الدولي ، ویستقبل الضیوف 

، تتناسب .بسیارات فاخرة ومترفھ 
 . مع المكان الذي سوف تقیم بھ 

 
 

ان االقامة في ھذا المنتجع وان 
حالفك الحظ بذلك ، سوف تبقي 

وشم عالق في ذاكرتك لھذه الرحلة 
، فاختر االفضل لرحلتك وعش 

 . ذاكرة ملیئة بالجمال 
 
 

في نھایة رحلتنا الرائعة واقامتنا 
الممیزة والفریدة في كل شيء ، 

نقول ما یقال بان یعتقد العدید من 
الضیوف ان كان ھناك جائزة نوبل 

فلن تخرج عن نصیب ) للھدوء ( 
 .داتاي ، ھو االكثر ھدوء حیث یسكن زوایاه ملحمة من الھدوء واالسترخاء الرائع 

 
 . اختر لنفسك النعیم والخصوصیة التامة ، وكن من ضیوف منتجع داتاي في رحلتك القادمة إلى النكاوي 
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