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Nằm ở vị trí lý tưởng giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, The Ocean Suites thuộc khu nghỉ dưỡng The Ocean Resort  
tọa lạc giữa cảnh quan nhiệt đới xanh tươi hướng ra Biển Đông và với vị trí thuận �ện dễ dàng đi đến những điểm tham 
quan du lịch nổi �ếng của đất nước. Với 110 căn hộ ở hai tòa tháp,  Nhà hàng, Quầy Bar, Hồ bơi và Spa, dịch vụ và �ện 
nghi của The Ocean Suites được thiết kế dành riêng cho những du khách �m kiếm trải nghiệm độc đáo và không quên.                                                                

ĐIỂM ĐẾN
Đà Nẵng là thành phố lớn thứ ba của Việt Nam và nằm 
trong khu vực Duyên hải miền Trung. Chỉ mất 30 phút từ 
sân bay Quốc tế Đà Nẵng, The Ocean Suites tại The 
Ocean Resort rất thuận �ện đến một số điểm tham quan 
nổi �ếng của đất nước. Những bãi biển, hòn đảo tuyệt 
đẹp, cho đến những thành phố cổ kính như Huế và Hội 
An, là những di sản văn hóa được thế giới công nhân, du 
khách sẽ có nhiều cơ hội �m hiểu, khám phá và đắm 
mình trong các nền văn hóa đậm bản sắc của Việt Nam.

PHONG CÁCH
The Ocean Suites tại The Ocean Resort có 110 căn hộ bao 
gồm căn hộ 1 và 2 phòng ngủ được xây dựng trên 2 tòa nhà, 
đây là sự kết hợp giữa �ện nghi hiện đại và các thiết kế hòa 
mình vào thiên nhiên tạo nên sự gần gũi nhưng vẫn toát lên 
dược sự sang trọng , �nh tế và rất riêng tư.

DỊCH VỤ
White Caps Bistro & Bar: 
Đơn giản và thoải mái, Nhà hàng White Caps là điểm lý 
tưởng để ngắm nhìn toàn bộ cảnh biển đẹp như tranh 
của Đà Nẵng. Chú trọng vào các nguồn nguyên liệu đia 
phương đặc trưng tươi ngon, thực đơn được tạo ra 
mang cả hương vị Á và Âu.

Pool Bar
Hãy làm dịu cơn khát của bạn bằng nước ép trái cây tươi, 
cocktail đậm đà hoặc thưởng thức đồ ăn nhẹ bên hồ bơi 
tại quầy bar White Caps.

Các dịch vụ khác
• Bảo vệ 24 giờ
•Dịch vụ vận chuyển
• Dịch vụ thông �n và du lịch
• Dịch vụ giặt là trong ngày
•Dịch vụ phòng
• Góc Internet
• Hai hồ bơi của khu nghỉ mát để lựa chọn

PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN
Bằng đường hàng không: Các chuyến bay chỉ mất khoảng 1,5 
giờ từ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Nằm ở vị trí thuận �ện 
cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 30 phút, chúng tôi có thể sắp 
xếp dịch vụ đưa đón ngay khi nhận được yêu cầu của khách.

 
 DỊCH VỤ PHÒNG Ở
Tất cả các căn hộ đều có máy lạnh tự điều khiển, hệ 
thống nước nóng / lạnh, bếp, tủ lạnh / tủ đông cỡ lớn, TV 
thông minh, hệ thống âm thanh không dây, đầu DVD, 
máy giặt, điện thoại, internet không dây, minibar, máy 
pha trà & cà phê, áo choàng tắm & dép đi trong phòng, 
két an toàn, máy sấy tóc, nước đóng chai và ban công 
riêng. Điện: 220 vôn. Cũi trẻ em được cung cấp miễn phí 
theo yêu cầu (tùy vào �nh trạng sẵn có).

Căn hộ 1 phòng ngủ
Các căn hộ 1 Phòng ngủ của chúng tôi với diện �ch 56m2 
có phòng ngủ với giường cỡ lớn và phòng tắm riêng rộng 
rãi. Tất cả các phòng đều có máy lạnh tự điều khiển, hệ 
thống nước nóng / lạnh, bếp, tủ lạnh / tủ đông cỡ lớn, TV 
thông minh, hệ thống âm thanh không dây, đầu DVD, 
máy giặt, điện thoại, internet không dây, minibar, máy 
pha trà & cà phê, áo choàng tắm & dép đi trong phòng, 
két an toàn, máy sấy tóc, nước đóng chai và ban công 
riêng..

Căn hộ 2 phòng ngủ
Căn hộ 2 phòng ngủ của chúng tôi có hai loại: căn hộ 
85m2 gồm 2 phòng ngủ đầy đủ �ện nghi trong đó có 1 
phòng ngủ với giường cỡ lớn có phòng tắm riêng và 1 
phòng ngủ giường đôi - với khu vực sinh hoạt chung tại 
phòng khách. Căn hộ 100 m2 có 2 phòng ngủ với giường 
cỡ lớn, một phòng có phòng tắm riêng. Những căn hộ 
này được trang bị tất cả các �ện nghi  hiện đại được nêu 
ở trên.

GIẢI TRÍ
Tides Spa
Chăm sóc bản thân với các trị liệu phong phú tại Tides 
Spa – cách hoàn hảo để thư gián sau một ngày dài trên 
bãi biển

Các dịch vụ khác
• Du ngoạn & Tham quan
• Đạp xe
• Chơi gôn - Sân Gôn BRG Đà Nẵng và Montgomery Links 
đều nằm gần khu nghỉ dưỡng
• Các hoạt động thể thao biển 

THÔNG TIN KHÁCH SẠN



Nằm ở vị trí lý tưởng giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, The Ocean Suites thuộc khu nghỉ dưỡng The Ocean Resort  
tọa lạc giữa cảnh quan nhiệt đới xanh tươi hướng ra Biển Đông và với vị trí thuận �ện dễ dàng đi đến những điểm tham 
quan du lịch nổi �ếng của đất nước. Với 110 căn hộ ở hai tòa tháp,  Nhà hàng, Quầy Bar, Hồ bơi và Spa, dịch vụ và �ện 
nghi của The Ocean Suites được thiết kế dành riêng cho những du khách �m kiếm trải nghiệm độc đáo và không quên.                                                                

Nằm ở vị trí lý tưởng giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, The Ocean Villas thuộc khu nghỉ dưỡng The Ocean Resort  
tọa lạc giữa cảnh quan nhiệt đới xanh tươi hướng ra Biển Đông và với vị trí thuận �ện dễ dàng đi đến những điểm tham 
quan du lịch nổi �ếng của đất nước. Với 114 biệt thự, Nhà hàng, Quầy Bar, Hồ bơi và Spa, dịch vụ và �ện nghi của The 
Ocean Villas được thiết kế dành riêng cho những du khách �m kiếm trải nghiệm độc đáo và không quên. 

ĐIỂM ĐẾN
Đà Nẵng là thành phố lớn thứ ba của Việt Nam và nằm 
trong khu vực Duyên hải miền Trung. Chỉ mất 30 phút từ 
sân bay Quốc tế Đà Nẵng, The Ocean Villas thuộc khu 
nghỉ dữơng The Ocean Resort ở vị trí rất thuận �ện đi 
đến những điểm tham quan nổi �ếng của đất nước. Từ 
những bãi biển, hòn đảo tuyệt đẹp và công viên quốc gia 
cho đến những di sản với những khu phố cổ giàu văn hóa 
như Huế và Hội An, du khách sẽ có nhiều cơ hội �m hiểu, 
khám phá và đắm mình trong nền văn hóa độc đáo của 
Việt Nam.

PHONG CÁCH
The Ocean Villas tại khu nghỉ dưỡng The Ocean Resort có 
114 biệt thự một, hai, ba, bốn và năm phòng ngủ pha 
trộn giữa sự �ện nghi của các trang thiết bị hiện đại và 
không gian sống �nh tế bên bờ biển. Các �ện ích của khu 
nghỉ dưỡng được thiết kế rất phong cách mang lại sự 
thoải mái và những djch vụ mang dấu ấn riêng chắc chắn 
sẽ để lại những ấn tượng  lâu dài 

DỊCH VỤ
White Caps Bistro & Bar: 
Đơn giản và thoải mái, Nhà hàng White Caps là điểm lý 
tưởng để ngắm nhìn toàn bộ cảnh biển đẹp như tranh 
của Đà Nẵng. Chú trọng vào các nguồn nguyên liệu đia 
phương đặc trưng tươi ngon, thực đơn được tạo ra 
mang cả hương vị Á và Âu. 

Pool Bar
Hãy làm dịu cơn khát của bạn bằng nước ép trái cây tươi, 
cocktail giải khát hoặc thưởng thức đồ ăn nhẹ bên hồ bơi 
tại quầy bar White Caps.

Các dịch vụ khác
•Dịch vụ  Bảo vệ 24 giờ
•Dịch vụ vận chuyển
• Thông �n và chương trình du lịch
• Dịch vụ giặt là trong ngày
•Dịch vụ gọi món tại phòng
• Dịch vụ Internet
• Khu nghỉ dưỡng có hai hồ bơi

PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN
Bằng đường hàng không: Các chuyến bay chỉ mất khoảng 
1,5 giờ từ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Nằm ở vị trí 
thuận �ện cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 30 phút, chúng 
tôi có thể sắp xếp dịch vụ đưa đón ngay khi nhận được 
yêu cầu của khách.

DỊCH VỤ PHÒNG Ở
Tất cả các biệt thự đều có hồ bơi riêng cũng như máy lạnh tự 
điều khiển, hệ thống nước nóng / lạnh, nhà bếp đầy đủ �ện 
nghi, Tivi, hệ thống âm thanh không dây, đầu DVD, máy giặt, 
điện thoại, internet không dây, tủ lạnh, áo choàng tắm & 
dép đi trong phòng, két an toàn, máy sấy tóc, nước uống 
đóng chai và ban công riêng. Điện: 220 vôn. Cũi trẻ em được 
cung cấp miễn phí theo yêu cầu (tùy vào �nh trạng sẵn có).

Biệt thự 1 phòng ngủ
Biệt thự 1 Phòng ngủ rộng 220 m2 với phòng ngủ có 
giường cỡ lớn hoặc 2 giường đơn.

Biệt thự 2 phòng ngủ
Biệt thự 2 Phòng ngủ rộng 275 m2 bao gồm phòng ngủ 
có giường cỡ lớn và phòng ngủ có giường đôi hoặc 2 
giường đơn.

Biệt thự 3 phòng ngủ
Biệt thự 3 Phòng ngủ rộng 373m2 bao gồm phòng ngủ 
có giường cỡ lớn, phòng ngủ có giường đôi và phòng ngủ 
có 2 giường đơn.

Biệt thự 4 phòng ngủ
Biệt thự 4 Phòng ngủ rộng 433m2 bao gồm phòng ngủ 
có giường cỡ lớn, phòng ngủ có giường đôi và phòng ngủ 
có 2 giường đơn.

Biệt thự 5 phòng ngủ
Biệt thự 5 Phòng ngủ hướng biển có diện �ch 670-1.100 
m² gồm các phòng ngủ có giường cỡ lớn và phòng có 2 
giường đơn.

Biệt thự Dunes
Biệt thự Dunes 3 Phòng ngủ 377 m2 bao gồm phòng ngủ 
có giường cỡ lớn, phòng ngủ có giường đôi và phòng ngủ 
có 2 giường đơn.

GIẢI TRÍ
Tides Spa
Chăm sóc bản thân với các trị liệu phong phú tại Tides 
Spa – cách hoàn hảo để thư gián sau một ngày dài trên 
bãi biển

Các dịch vụ khác
• Du ngoạn & Tham quan
• Đạp xe
• Chơi gôn - Sân Gôn BRG Đà Nẵng và Montgomery Links 
đều nằm gần khu nghỉ dưỡng
• Các hoạt động thể thao biển 
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