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Mọi trải nghiệm tại Anantara Siam, từ không gian nghỉ ngơi, thư giãn,  
cho đến ẩm thực, mua sắm đều được nâng lên một tầm cao mới.

Bài viết: Thảo LÂM

BẮT NHỊP THỜI ĐẠI
Anantara Siam Bangkok

Thái Lan

Nằm giữa trung tâm thành phố, Anantara Siam Bangkok là một trong 
những công trình mang tính biểu tượng, là điểm đến lý tưởng đối với khách 
du lịch hạng sang tại Bangkok. Toàn bộ 354 phòng của khách sạn là sự hòa 
quyện giữa văn hóa truyền thống và phong cách đương đại, đi cùng nét 
quyến rũ đậm chất Thái qua các bức tượng điêu khắc, nội thất gỗ tếch, rèm 
vải lụa với khung cảnh nhìn ra bể bơi và khu vườn xanh mướt. Bên cạnh các 
phòng Premier vừa được nâng cấp theo một tông màu hoàn toàn mới, phòng 
suite hai phòng ngủ Explorer Suite by Jim Thompson nhìn ra «ốc đảo xanh» 
Royal Bangkok Sports Club sẽ là trải nghiệm nghỉ dưỡng độc đáo nhất mà 
du khách khó có thể tìm thấy ở một khách sạn ngay trung tâm thành phố.
Đối với hầu hết khách du lịch, ẩm thực và mua sắm là hai trong số những 
trải nghiệm không thể bỏ qua trong hành trình khám phá Bangkok. Nắm 
bắt được tâm lý đó, Anantara Siam Bangkok đã giới thiệu Shopping Guru – 
một trải nghiệm mua sắm được tùy biến theo yêu cầu cá nhân bởi các chuyên 
gia am hiểu và dày dạn kinh nghiệm. Không chỉ được tư vấn tường tận 
từng điểm đến, khách còn có trợ lý riêng và được đưa đón bằng xe Mercedes.
Cùng với nhiều lựa chọn ẩm thực tại các nhà hàng đoạt giải, Anantara Siam 
Bangkok còn là khách sạn duy nhất tại thành phố phục vụ gói ẩm thực 
Sunday Brunch với sâm-panh vintage không giới hạn. Diễn ra vào Chủ Nhật 
hàng tuần từ 11:30 sáng đến 3 giờ chiều, Sunday Brunch có nhiều lựa chọn 
chỗ ngồi cả trong nhà lẫn ngoài trời, với vô số món ăn được chế biến theo 
chủ đề xuyên suốt từ nhà hàng Parichart Court cho đến Pop-Up, Madison, 
Spice Market. Được lấy cảm hứng từ văn hóa ẩm thực đường phố của Thái 
Lan, các không gian mới như Asian Corner, Indian Corner sẽ góp phần đa 
dạng hóa hương vị các món ăn với những lựa chọn bất tận về cocktail và đồ 
uống đến từ quầy bar Make Your Own Bloody Mary. ≠
www.siam-bangkok.anantara.com
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