Luxusní Furama Resort se nachází v oblasti města Danang, které je pravou ikonou
vietnamského turismu. Resort je pětihvězdičkovým rájem na zemi, nejlepším a
nejprestižnějším hotelem na území této exotické země. O jeho výjimečnosti svědčí
hosté, kteří jej navštívili. Byli mezi nimi příslušníci královských rodů, prezidenti,
filmové superstar i lídři světového obchodu.
Toto jedinečné místo není jen idylickým tropickým útočiště, je to i výchozí bod pro
objevování těch nejkrásnějších míst, která Asie může nabídnout.
Nedaleko od města Danang leží hned čtyři světové památky UNESCO. Je to
starověké přístavní město proslulé obchodem „The Silk Road“, dále spirituální
centrum civilizace Champa, My Son Valley - prastaré královské území a mystické
jeskyně Phong Nha v provincii Quang Binh, které jsou považovány za vstup do
středu země. Proslulé je i potápěčské centrum, které bylo založeno dle
mezinárodních standardů potápění ve Vietnamu. Furama Resort je též považován
za jedno z nejlepších míst k pořádání nejrůznějších akcí a konferencí.
Kategorie a vybavení pokojů Furama Resort
Furama Resort sestává ze 198 luxusních pokojů a apartmánů, které jsou situovány
ve čtyřpodlažních budovách. Tato nízká stavení v sobě slučují prvky francouzské
koloniální minulosti společně s tradiční vietnamskou architekturou.
Nádherný komplex 108 dvou až čtyř lůžkových vilek obsahuje privátní bazény a
neomezený přístup na pobřeží lemované bílým pískem.
Všech 198 pokojů a apartmánů má lakované dřevěné podlahy, najdete zde přírodní
tkaniny, luxusní nábytek, okenice ve stylu domů na plantážích a stropní ventilátory.
Každý pokoj má navíc svůj vlastní balkon nebo prostornou terasu, která zaručuje
soukromí a dech beroucí výhled na oceán, hotelový bazén nebo tropickou zahradu.
Hotelové vilky se nacházejí jižně od Furama Resortu. Vinou se asi kilometr podél
pobřežní „pětihvězdičkové“ cesty, která se táhne od Furama Resortu podél
Mramorových hor a starobylého města Hoi An.
Garden Superior nabízejí výhled na západ slunce, který si můžete vychutnat z
prostorného balkonu nebo terasy. Najdete zde vše, co potřebujete: elegantní
nábytek, velkou královskou postel, šatnu, stropní ventilátor a nechybí zde ani
rozlehlá koupelna z mramoru s luxusním sprchovým koutem.
Garden Deluxe: Zamilujete si tento prostorný pokoj. Obývací pokoj s elegantní
pohovkou, stolkem a pohodlnými křesly Vám umožní dokonalou relaxaci. Velká
koupelna v medových tónech mramoru nabízí oddělenou sprchu a vanu. Pokoj je
velký 43,7m2 plus 11m2 balkónu.
Lagoon Superior jsou okouzlující pokoje, jenž disponují výhledem do krásné tropické
zahrady nebo na průzračné vody hotelového bazénu. Jsou vybaveny atraktivním
místem k posezení, šatnou, dvojitou nebo manželskou postelí a obrovskou
mramorovou koupelnou s velkým sprchovým koutem.
Ocean Deluxe představuje asijský dekor, leštěné dřevěné podlahy, šatna, koupelna
z mramoru, které vévodí nejen vana, ale i sprchový kout. A to zdaleka není všechno.
Tyto rozlehlé prostory nabízejí i komfortní posezení a místo na práci.

Ocean Studio: Užijte si okouzlující výhled na Čínské moře a relaxujte na naší
nejpohodlnější pohovce s osvěžujícím topickým nápojem nebo skleničkou vína.
Medové odstíny mramorované koupelny ladí s lesklou dřevěnou podlahou a
nábytkem asijského stylu. Dvojlůžko (king size postel), stropní větrák, šatna a
prostorný balkón vytvářejí dohromady prostředí luxusního pokoje. Celkový prostor
zaujímá 40,1m2 a 11,3 m2 balkónu.
Ocean Studio Suite místí styl francouzských kolonialistů s vlivy designu tradičních
vietnamských interiérů. Pokoje jsou vyzdobeny klenutými stropy a najdete zde
oddělený obývací pokoj a ložnici, dvě mramorové koupelny, dvě toalety, televizi a
DVD přehrávač.
I v této suitě jde ruku v ruce francouzský koloniální styl spolu s tradičním
vietnamským designem interiéru. Poslouchejte šumějící moře, pozorujte rybáře v
jejich plovoucích loďkách ve tvaru koše, relaxujte na jedné ze dvou venkovních
pohovek na 24m2 velkém balkónu. Suity se honosí klenutými stropy, nabízejí
oddělený obývací pokoj a ložnici, dvě mramorové koupelny, dvě šatny, televizi v
každém pokoji, fax. Lesklá dřevěná podlaha podtrhuje elegantní a pohodlný nábytek.
Pokoje se nacházejí ve čtvrtém patře a proto je Vám umožněn unikátní výhled na
pláž. Suita zabírá 85,8m2.
Pool Villas jsou bydlením ve znamení slunečního svitu a sofistikovaného, tradičního
a současného designu. Okna zde zdobí mahagonové okenice, krásná a moderní
kuchyň je otevřeným prostorem ke kobaltově modrému bazénu. Dvě hlavní ložnice
jsou situovány ve druhém poschodí, zatímco třetí ložnice, nacházející se ve třetím
podlaží je skvělou možností pro dětské hosty. Všechny pokoje vyznávají
jednoduchý, luxusní styl, jsou přístupné slunečním paprskům i bujné zahradě.
Beachfront Villas jsou to nejlepší, co Furama Villas nabízí. Nacházejí se přímo u
pláže a jsou vybaveny moderním zařízením s nádechem tradičnosti. Sluneční svit je
hlavním motivem těchto vilek. Pohled na vodní hladinu vytváří skutečně poklidnou
atmosféru, která je zdůrazněna obrovskými zrcadly, které vyvolávají dojem opulence
a luxusu. V tomto prostředí se denní i noční světlo třpytí jako diamanty. Každá vila
disponuje čtyřmi ložnicemi, dvěma na každém patře, všechny poskytují široký
rozhled na oceán. Velký privátní bazén je obklopen zelenou zahradou hned u pláže
a poskytuje tak skvělé místo, kde můžete trávit čas s rodinou a přáteli, třeba se
skleničkou koktejlu nebo při barbecue.
Pláž a moře
Hotelová pláž přímo vybízí k lenošení. Vychutnávejte lahodný drink a užívejte si
pohledy na bezbřehý oceán. Rezort nabízí řadu vodních i podvodních aktivit.
Gastronomie a hotelové restaurace Furama Resort
Café Indochine je asijskou braserií, která s nostalgií vzpomíná na doby francouzské
koloniální minulosti. Odkazů je tu celá řada – ratanový nábytek, stropní ventilátory,
francouzská okna a staré fotografie na stěnách. Ve dne je to veselé a jasné místo
vhodné k lehkému občerstvení, v noci se mění na romantickou restauraci. Hosté si
zde mohou vychutnat širokou škálu mezinárodních i asijských pokrmů připravených
v otevřené kuchyni, stejně jako specialitky přímo z grilu.

Restaurace Don Cipriani’s přináší to nejlepší z italské kuchyně. Hosté se mohou
usadit v klimatizovaném zázemí nebo na čerstvém vzduchu u bazénu. Prim hrají v
této restauraci mořské plody, které jsou připraveny podle seversko-italského stylu.
Steak House „The Fan“ je restaurace inspirovaná západem, situována s výhledem
na nekonečně modré dálky oceánu. Zde můžete okusit ty nejlepší steaky z celého
světa. Restaurace nabízí široký výběr jídel z nejkvalitnějšího dováženého masa
podávaného s různými omáčkami.
V Hai Van Lounge si vychutnáte barevné koktejly a lehké občerstvení v prostředí
jednoduchého koloniálního stylu a vyřezávaného vietnamského nábytku. O zábavu
se postará pianista s doprovodem hudební skupiny Filipino.
Ocean Terrace Bar je situován v nádherném prostředí poblíž oceánu a bílého
pobřeží. Jedná se o neformální bar se šedesáti místy, který je skvělou příležitostí ke
stolování pod širým nebem.
Lagoon Bar se nachází hned vedle bazénu a je obklopen svěží tropickou oázou. Zde
si můžete dopřát sladké koktejly, long drinky a lehké občerstvení.
Golf v hotelu Furama Resort s Vietnam vízum při příjezdu
The Danang Golf Club
Hřiště z pera designové společnosti Grega Normana je dalším klasickým linksovým
hřištěm v oblasti. Široké fairwaye jsou zde lemovány vzrostlými borovicemi. Hru
může ovlivnit častý vítr, typický pro pobřežní hřiště. Důležitý je například na šesté
jamce, par 4, kde míč jednoduše skončí v bunkeru. Na paru 5 desáté jamky, ale
může pomoci překonat vzdálenost 630 yardů. Vylepšit skóre je možné na tříparové,
lehce stoupající šestnáctce.
Sport a wellness hotelu Furama Resort
Pobřeží obklopující Furama Resort nabízí úžasnou příležitost k poznávání světa pod
hladinou. Potápěčská sezona trvá v Danangu od února do října. Centrum potápění,
které se nachází v resortu, disponuje kvalifikovanými instruktory a nabízí možnost
potápění nebo šnorchlování na místa jako je Son Tra, Peninsula nebo Ostrov Cham.
Učit se můžete už v hotelovém bazénu.
Jedinečné chvilky můžete zažít i na zelených trávnících, s golfovou holí v ruce. Klub
Montgomerie Links disponuje osmnácti jamkami a nachází se u pokojné Danangské
pláže a úchvatných Mramorových hor. Využít můžete i slavný Golf Club, který se
nachází jen sedm minut jízdy od resortu.
Nudit se nebudete ani díky širokému výběru vodních sportů se zaručeně nudit
nebudete. Furama Resort vám nabízí plavbu na katamaránu, windsurfing, kajaking,
vodní lyžování, jízdu neplovoucím banánu a další skvělou zábavu.
Pokud se vám nechce do vody, na souši se můžete zapojit do lekcí tai-či a jógy,
Furama Resort nabízí i organizované sporty jako je volejbal, fotbal nebo badminton.
Ti, co o své dovolené nehodlají zahálet, jistě využijí místní fitness centrum
nacházející se v Klubu zdraví. Otevřeno je od šesti hodin ráno do jedenácté večerní.
Rozličné metody, vynikající organické produkty a rozkošný obchůdek, to vše dělá z
lázní Furama Resortu výjimečné místo. Je to ta nejlepší cesta k odpočinku a
uvolnění. K dispozici je i Salon krásy, kde se můžete objednat na masáže, manikúru,
pedikúru, depilaci voskem a další zkrášlující procedury. Uvolnění najdete i v naší
sauně a parní lázni. Zábavu i dobrodružství slibuje i nabídka tematických večerů,
jako například Pirátská noc, Noc mořských kočovníků, atd.
Více informací na www.dulichso.com

