
Resotel Baan Sanook is een klein-
schalig opgezet resort en combineert 

met succes traditionele Thaise 
architectuur met modern comfort. 
Naast logies met uitgebreid ontbijt 
bieden we ook “eet-met-ons-mee” 

avondeten mogelijkheid.


Als je de vakantie in een warme 
persoonlijke sfeer wilt beleven, in een 

nette, gezellige, ongedwongen 
omgeving en authentieke, vaak 

historische, bezienswaardigheden wilt 
zien die niet op internet zijn terug te 

vinden, dan adviseren wij je te komen.


Ontspan en geniet tijdens je verblijf bij 
Resotel Baan Sanook. Een unieke 

locatie om deze gevarieerde regio te 
verkennen met haar natuurlijke 
schoonheid, adembenemende 

tempels en verrassende activiteiten en 
mogelijkheden. Als je het echte 

Thailand wil ervaren dan heb je bij 
Resotel Baan Sanook de juiste plek 

getroffen !!!

R E S O T E L  B A A N  S A N O O K  
6235/10 Waeng, Sakon Nakhon, 47240 Thailand 

+66 42 707 557 / +31 243 010 235  
www.resotel-baan-sanook.com 
info@resotel-baan-sanook.com

Goed wegennet en luchthavens met

dagelijkse vluchten vanuit Bangkok, 
Phuket, ChiangMai, Utapao, HatYai, 
HongKong naar/van Udon Thani of 
Sakon Nakhon. Of kies voor (slaap)-

trein of VIP bus. Wij helpen je met het 
regelen van vervoer naar ons Resotel.


B E R E I K B A A R H E I D

Geniet van een “avontuurlijke” 
vakantie in het hart van het 
ongerepte Isan. Weg van de 

uitgestippelde routes en 
uitgekauwde attracties, zonder 

dat je maar iets aan comfort 
hoeft in te leveren.


ONTDEK ONBEKEND 

THAILAND

http://www.resotel-baan-sanook.com
mailto:info@resotel-baan-sanook.com
http://www.resotel-baan-sanook.com
mailto:info@resotel-baan-sanook.com


Ga mee met je gastheer tijdens een 
van onze vele individuele excursie- 
mogelijkheden naar opzienbarende, 
unieke en vrijwel onbekende beziens-
waardigheden en ervaar hoe het is om 
echt te genieten van wat je ziet, zonder 
omringt te zijn door hordes toeristen en 
opdringerige verkopers. 


Of pak een van de vrij beschikbare 
scooters en maak een rit over rustige 
landweggetjes waar meeste overige 
medeweggebruikers waterbuffels of 
koeien zijn. Bekijk en ervaar het 
traditionele Thaise leven in dorpjes die 
zelden of nooit bezocht worden door 
buitenlanders en laat je verassen door 
de vriendelijke begroeting en gast-
vrijheid van locale bevolking terwijl je  
geniet van het 
schitterende Isan 
landschap met 
authentieke 
hoogtepunten en 
attracties.


Ontdekkingstocht door ongerept  Isan, Thailand

R E S O T E L  B A A N  S A N O O K

Goed om te weten:

-Eigenaren en personeel zijn 24/7 present.

-Gratis high speed wifi zonder password.

-Flexible aankomst- en afreis-tijden.

-Parkeer mogelijkheid op eigen terrein.

-Shuttle / taxi service

-Vragen? Stel ze aan ons; we zijn direct 
bereikbaar via Nederlands telefoonnummer: 


	 	 	 	 	 024 301 0235

Zwemvijver met Villa Kwai in 
de achtergrond.

Zwembad met dek rondom 
en entree gastenkamers.

Warme verlichting draagt bij 
aan gezellige atmosfeer.

Villa’s en kamers allen 
gezellig knus in Thai style.

Beide villas hebben veel 
privacy en extra ruimte….

waaronder een schaduwrijk 
overdekt privé terras.

Welkom bij je vakantie verblijf in idyllisch Isan, de noordoostelijkste regio 
van Thailand. Wij, Salinee en Robert Merks, Thai/Nederlands echtpaar, 

zullen er alles aan doen om je verblijf bij ons onvergetelijk te maken.


Door ons home-stay principe en kleinschalige opzet ervaar je een verblijf bij 
Resotel Baan Sanook als logeren bij vrienden. Je beschikt over een schone, 
geklimatiseerde kamer of villa met zeer comfortabel bed,  anti-allergisch 
katoen-satijnen beddengoed wat tezamen met verduisterende gordijnen en 
landelijke rust bijdraagt aan een goede nachtrust. De weldadige, 
thermostatic geregelde regendouche en overige voorzieningen in je prive-
badkamer staan garant voor verzorging van je persoonlijke hygiene. 
Vanzelfsprekend kun je s’morgens een goed ontbijt verwachten met diverse 
brood, beleg, yogurts, fruit, thee, coffee en fruitdrank. 

Omgeven door bossen, weilanden en rijstvelden heeft Resotel Baan Sanook 
een paradijselijke ligging, bestaande uit tropische tuinen met diverse 
terrassen, charmante plaatsjes rondom de zwembaden en boomgaard met 
diverse soorten tropisch fruit. Mede door de verhoogde ligging van het 
geheel heb je onbelemmerd uitzicht over de omgeving. Afkoelen kun je in 
hooggelegen zwembad of in onze, voor Thailand unieke, biologische 
zwemvijver waar de vissen je gezelschap houden. Wist je trouwens dat we 
onze eigen waterzuivering hebben? We vangen regenwater op en na 
behandeling heb je drinkwaterkwaliteit water uit de kraan.



