


Kỳ nghỉ của bạn và gia đình sẽ trớ nên ý nghĩa khi các thành 
viên cùng trải nghiệm cuộc sống thượng lưu tại những biệt 
thự biển The Ocean Villas Đà Nẵng.

Tọa lạc giữa khung cảnh nhiệt đới tươi tốt bao quanh nhìn 
ra biến Đông, trên bờ biển nổi tiếng của Việt Nam, Biệt thự 
biển The Ocean Villa tại The Ocean Resort là nơi dừng chân lý 
tưởng, yên bình cho du khách. Các biệt thự được bố trí sang 
trọng với nhiều tiện ích khác nhau để đáp ứng mọi nhu cầu 
của du khách từ biệt thự hồ bơi 2 phòng ngủ với diện tích 
275m2  đến biệt thự 5 phòng ngủ trước biển với tổng diện 
tích lên đến 1100m2 . Không gian sống tại mỗi biệt thự đều 
đuợc bài trí phù hợp cho gia đình, nội thất đuợc thiết kế sang 
trọng, kèm các tiện nghi dịch vụ cao cấp với nhà bếp, hồ bơi 
riêng. Đặc biệt sân vườn với khoảng không gian riêng xanh 
mát mang đến một không gian sống trong lành, thích hợp cho 
những bữa tiệc ngoài tròi hay không gian yên tĩnh để thư giãn 
sau những ngày làm việc căng thẳng.

Mỗi biệt thự đều đuợc thiết kế phóng khoáng với không gian 
mở, ban công hướng biến hoặc sân gôn BRG Đà Nẵng do chính 
tay gôn nổi tiếng Greg Norman thiết kể. Nghỉ dưỡng tại The 
Ocean Villas, bạn có thế tận hưởng khoảnh khắc thư giãn cho 
riêng mình hay trải nghiệm những đường golf đầy thách thức 
dành cho những tin đồ đam mê môn thế thao thời thượng.

Tại khu nghỉ dưỡng The Ocean Villas, du khách không chỉ 
được thưởng thức những món ăn ngon tại nhà hàng mà còn 
có thể tự tay chuẩn bị những bữa tiệc cho cả gia đình. Nếu 
có kế hoạch cho chuyến nghỉ duỡng khám phá dải đất miền 
Trung, thì The Ocean Villas chính là chốn dừng chân lý tưởng 
cho bạn và cả gia đình, hứa hẹn những trái nghiệm đáng nhớ 
cùng dịch vụ hoàn hảo.

Điểm Nghỉ Dưỡng Lý 
Tưởng Cho Cả Gia Đình
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Là một trong những khu nghỉ dưỡng phức hợp lớn nhất tại 
vùng duyên hải miền Trung và là khu nghỉ dưỡng hàng đầu 
của VinaCapital nhận được nhiều giải thưởng, The Ocean 
Villas có 114 biệt thự sang trọng và 116 căn hộ, một sân 
golf đẳng cấp thế giới và nhiều tiện ích khác, mang đến cho 
quý khách một nơi nghỉ dưỡng đẳng cấp hướng ra vẻ đẹp 
ngoạn mục của biển Đông Việt Nam. Được Tổng cục Du lịch 
Việt Nam (VNAT) trao tặng 5 sao, tất cả các biệt thự và căn 
hộ đều được trang bị nội thất trang nhã và cung cấp dịch 
vụ tiêu chuẩn quốc tế 24/7 chu đáo/ tận tình và cẩn trọng.

Khu nghỉ dưỡng trang bị đầy đủ tiện nghi mang lại sự thoải 
mái cho khách - bao gồm hai hồ bơi ngoài trời, sân chơi 
trẻ em ngoài trời, câu lạc bộ bãi biển, spa, quầy bar và 
nhà hàng, và nằm ở vị trị thuận tiện dễ dàng đi đến một 
số điểm du lịch hấp dẫn nhất của đất nước. Từ những bãi 
biển, hòn đảo và công viên quốc gia tuyệt đẹp đến các Di 
sản Thế giới được UNESCO công nhận như: Phố cổ Hội An, 
Thánh địa Mỹ Sơn và Quần thể di tích Huế, du khách có cơ 
hội khám phá, phát hiện và đắm mình trong nền văn hóa 
độc đáo của Việt Nam.

Dịch vụ và tiện nghi được cá nhân hoá của The Ocean Villa 
được thiết kế cho những khách tìm kiếm không gian, sự 
thanh bình và tự do thư giãn thật sự.

Trải nghiệm kỳ nghỉ 
biển sang trọng



VILLAS & SUITES



Là sự lựa chọn hoàn hảo cho gia đình hoặc bạn bè đi du lịch 
cùng nhau, khu biệt thự và căn hộ là nơi nghỉ dưỡng đẳng 
cấp của sự thoải mái và riêng tư. Sự đa dạng về loại hình cư 
trú từ Biệt thự Hồ Bơi Hai Phòng Ngủ đến Biệt thự Biển Năm 
Phòng Ngủ cũng như căn hộ Một đến Hai phòng ngủ, tất cả 
đều có phòng ngủ rộng rãi, phòng ăn và phòng khách được 
thiết kế với không gian mở, nhà bếp được trang bị đầy đủ tiện 
nghi, trang thiết bị nội thất hiện đại, tận dụng nhiều ánh sáng 
tự nhiên, hồ bơi riêng ngoài trời với công nghệ tân tiến, cung 
cấp tất cả tiện nghi sang trọng của một khách sạn năm sao.   

KHÁM PHÁ 
KHU BIỆT THỰ 

& 
CĂN HỘ   



Sự lựa chọn hoàn hảo cho gia đình hoặc bạn bè đi du lịch cùng 
nhau, Biệt thự Hồ bơi 2 tầng 2 Phòng ngủ rộng 275 mét vuông 
(902 foot vuông) này có 2 phòng ngủ rộng rãi, mỗi phòng đều có 
phòng tắm riêng. Tầng trệt xa hoa bao gồm nhà bếp đầy đủ tiện 
nghi và phòng chờ tích hợp cũng như khu vực tiếp khách kết hợp 
liền mạch, mang lại sự thoải mái và riêng tư. Tất cả các biệt thự 
đều có hồ bơi ngoài trời riêng được bao quanh bởi các khu vườn 
nhiệt đới

Các đặc điểm của biệt thự:
• Hồ bơi riêng
• Máy điều hòa nhiệt độ
• Nhà bếp đầy đủ tiện nghi bao gồm tủ lạnh / tủ đông cỡ lớn
• Truy cập Internet không dây
• TV màn hình phẳng và đầu đĩa DVD
• Hệ thống âm thanh không dây 
• Máy giặt và bàn ủi / bàn là
• Đồ uống đầy đủ trong tủ lạnh (tính phí theo thực tế sử dụng)
• Ban công riêng có ghế thư giãn 
• Trà và cà phê trong phòng miễn phí
• 4 chai nước tinh khiết Aquafina 500ml miễn phí / ngày 
• Két an toàn trong phòng

BIỆT THỰ 
2 PHÒNG NGỦ 

CÓ HỒ BƠI   



Biệt thự Hồ bơi 3 Phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi riêng tư sang 
trọng. Với ba phòng ngủ rộng rãi, mỗi phòng đều có phòng 
tắm riêng, biệt thự hai tầng rộng 373 mét vuông (1.223 foot 
vuông) biệt thự độc lập là nơi lý tưởng cho các gia đình hoặc 
nhóm bạn bè du lịch cùng nhau. Tầng dưới của biệt thự bao 
gồm một nhà bếp đầy đủ tiện nghi, khu vực tiếp khách và 
phòng ăn với không gian mở. Rèm che cửa kính có thể mở 
ra để nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài và ghi lại khung cảnh 
đẹp như tranh của sân gôn hoặc dòng nước, hoặc bước ra 
sân hiên ngoài trời và ngâm mình sảng khoái trong hồ bơi 
riêng.  

Biệt thự 4 Phòng ngủ có Hồ bơi, 2 tầng rộng 433 mét rộng 
(1,420 foot vuông) là một nơi nghỉ ngơi thoải mái và riêng tư. 
Mỗi phòng ngủ được trang trí đẹp mắt có nhiều ánh sáng tự 
nhiên và phòng tắm riêng khiến căn biệt thự trở nên lý tưởng 
cho các gia đình mở rộng và nhóm bạn bè lớn hơn. Thiết kế 
tầng dưới linh hoạt bao gồm nhà bếp đầy đủ tiện nghi và khu 
vực tiếp khách / ăn uống rộng rãi nhìn ra hồ bơi riêng ngoài 
trời. Sàn bên hồ bơi và sảnh ngoài trời là nơi hoàn hảo để 
thư giãn cùng với một cuốn sách hoặc để quây quần ăn uống 
cùng nhau vào buổi tối.

BIỆT THỰ 
3 & 4 

PHÒNG NGỦ 
CÓ HỒ BƠI   



Độc lập và rộng rãi, với hướng nhìn ra đến Biển Đông và đảo Cù Lao Chàm, 
Biệt thự 5 Phòng ngủ trước biển , hai tầng, rộng 670 – 1,100 mét vuông (2,198 
- 3,608 foot vuông) mang lại sự thư giãn tối đa. Nội thất của cả năm phòng 
ngủ mang đến không gian và sự trang nhã tinh tế, tất cả các phòng ngủ đều có 
phòng tắm riêng rộng rãi. Khu vực ăn uống và tiếp khách với không gian mở 
trở nên hoàn chỉnh hơn với căn bếp nhỏ, nơi mỗi sáng, du khách có thể chiêm 
ngưỡng cảnh bình minh tuyệt đẹp trên bãi biển Non Nước. Cửa sổ kính suốt từ 
trần đến sàn mở ra ban công rộng rãi với hồ bơi riêng ngoài trời đầy ấn tượng 
- đủ lớn cho mọi thành viên trong gia đình - nội thất ngoài trời và phòng ăn tạo 
ra không gian ngoài trời tự nhiên như một phần mở rộng của nội thất. Biệt thự 
này là địa điểm hoàn hảo cho các bữa tiệc hoặc các cuộc họp mặt của các đại 
gia đình.

BIỆT THỰ 5 
PHÒNG NGỦ 
TRƯỚC BIỂN   



Được bao quanh bởi các dòng nước của sân gôn The Dunes 
tại Câu lạc bộ Golf BRG Đà Nẵng, Dunes Villa Ba phòng 
phủ rộng 377 mét vuông (1.236 foot vuông) là sự lựa chọn 
hàng đầu cho những người chơi golf và các gia đình đang 
tìm kiếm một nơi nghỉ dưỡng độc đáo. Thư giãn cùng bạn 
bè trong khu vực ăn uống thanh lịch được thiết kế cho 10 
người, thoải mái bơi trong hồ bơi riêng và tận hưởng sự 
yên tĩnh của căn biệt thự nghỉ dưỡng. Không gian rộng rãi 
và được thiết kế theo phong cách mở, thông thoáng, nhẹ 
nhàng, khu vực sinh hoạt trung tâm hướng ra cảnh quan 
ngoạn mục của các đường bóng lăn và các thảm cỏ được 
cắt tỉa cẩn thận của sân gôn. Các bức tường như biến mất 
với cách thiết kế sáng tạo trong không gian mở, phòng 
khách tiện nghi, thoải mái, nhà bếp hiện đại và khu vực giải 
trí thiết kế độc đáo. Không gian của Dunes Villa đầy nét hiện 
đại, thoải mái và tinh tế.

BIỆT THỰ 
THE DUNES    



Căn hộ phổ thông một phòng ngủ rộng 56 mét vuông (183 
foot vuông) được trang bị đầy đủ tiện nghi cần có cho một 
kỳ nghỉ hoàn hảo hoặc một chuyến thư giãn - chỉ cần mở 
hành lý và tận hưởng cả ngày và đêm trong căn hộ của 
riêng bạn. Không gian phòng ngủ được thiết kế mở với loại 
giường lớn, phòng khách, nhà bếp được trang bị đầy đủ và 
ban công riêng, căn hộ được thiết kế để đáp ứng mọi thứ 
bạn mong muốn từ một khu nghỉ dưỡng hạng nhất với mức 
giá hợp lý và lý tưởng cho khách du lịch một mình, các cặp 
đôi hoặc các doanh nhân.

Với thiết kế tối giản có hướng nhìn ra biển và núi, các Căn hộ 
2 Phòng ngủ đầy phong cách này có 2 loại khác nhau. Các 
căn hộ rộng 85 mét vuông (278 foot vuông) có 2 phòng ngủ 
đầy đủ tiện nghi gồm 1 phòng cỡ lớn với phòng tắm riêng 
và 1 phòng giường đôi; các căn hộ rộng 100 mét vuông 
(328 foot vuông) có 2 phòng ngủ với giường cỡ lớn, một 
phòng có phòng tắm riêng. Không gian rộng rãi sẽ khiến 
bạn cảm thấy thoải mái và riêng tư với khu vực sinh hoạt và 
tiếp khách có không gian mở, khu vực bếp nhỏ và ban công 
riêng ngoài trời. Nội thất hiện đại với màu sắc trung tính kết 
hợp tinh tế với vật dụng trang trí màu nước biển tạo ra cảm 
giác của ngôi nhà vùng biển với không khí mát mẻ của thiên 
đường vùng cận nhiệt đới.

CĂN HỘ 
1 & 2 

PHÒNG NGỦ    



EAT & DRINK



Từ bữa ăn trưa bình thường nhìn ra cảnh biển đẹp như tranh của Đà Nẵng tại 
Nhà hàng White Caps, đến bữa tối BBQ sang trọng bên bờ biển, sự đa dạng 
trong dịch vụ ăn uống của chúng tôi mang lại những trải nghiệm tuyệt vời về 
Việt Nam. 

NHÀ HÀNG  WHITE CAPS
Đơn giản và thoải mái, Nhà hàng White Caps được bày trí bình dị, tận dụng góc 
nhìn hướng ra phong 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.

ĂN TỐI BÊN BÃI BIỂN 
Chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt ở thiên đường cùng với gia đinh hoặc những 
người đặc biệt khác; thỏa mãn giấc mơ của bạn với trải nghiệm độc đáo ăn 
uống bên bờ biển ‘Dưới các vì sao’. Hãy tháo bỏ đôi giày của bạn, ngồi xuống và 
thư giãn khi các bậc thầy đồ nướng của chúng tôi phục vụ hàng loạt các món 
nướng đặc sản địa phương, tận hưởng bữa ăn tối trước biển thật sự trên bãi 
biển Non Nước nổi tiếng thế giới (phù hợp tối đa cho 10 khách). 

TIỆC NƯỚNG TRONG BIỆT THỰ
Được phục vụ bởi đầu bếp và nhân viên phục vụ riêng của bạn, tiệc nướng 
trong biệt thự của chúng tôi được thiết kế để phục vụ cho bạn, bạn bè và gia 
đình của bạn trong sự riêng tư tại biệt thự của chính bạn 

CÁC LỚP HỌC NẤU ĂN 
Tham gia một lớp học nấu món ăn Việt Nam trong 2 giờ cùng với đầu bếp của 
chúng tôi tại nhà hàng hướng biển và tìm hiểu về thêm về hương vị thơm ngon, 
nguyên liệu và công thức nấu ăn của ẩm thực Việt Nam (dành cho các cặp đôi 
theo nhóm).

QUẦY BAR BÊN HỒ BƠI 
Hãy làm dịu cơn khát của bạn bằng nước ép trái cây tươi, cocktail giải khát hoặc 
thưởng thức đồ ăn nhẹ ngon miệng bên hồ bơi tại quầy bar bên hồ bơi White 
Caps



Mang lại cảm giác cân bằng và nhẹ nhàng với tinh chất 
làm đẹp tự nhiên. Tận hưởng các liệu pháp thư giãn, 
chăm sóc sức khỏe kết hợp giữa kiểu truyền thống của 
Việt Nam và các phương pháp spa hiện đại. Cập nhật 
danh sách đầy đủ các gói và phương pháp trị liệu của 
Tides Spa, từ các gói Sức khỏe & Hạnh phúc, Phong cách 
sống, Căng thẳng & Áp lực và Thải độc tố & Thanh khiết 
dành cho mặt và cơ thể, bạn sẽ có cảm giác tươi mới, tự 
do và tràn đầy năng lượng.

DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE
Tại Tides Spa, chúng tôi cũng nỗ lực để bạn có những 
thức uống tốt hơn và bạn sẽ khỏe mạnh hơn.
Hãy thưởng thức những loại nước uống bổ dưỡng của 
chúng tôi và bạn sẽ cảm thấy tốt về nó… Lựa chọn các 
loại nước uống, sinh tố tươi ngon của chúng tôi sẽ giúp 
tăng cường sức khỏe của bạn một cách tự nhiên và cũng 
sẽ làm cho bạn tràn đầy năng lượng cả ngày

SỨC KHỎE

TIPES
SPA    



DISCOVER & GO



Cho những khách yêu thích việc khám phá vùng miền, chúng tôi có thể sắp xếp những chuyến tham 
quan riêng đến tất cả những điểm tham quan nổi tiếng nhất, bao gồm Di Sản Văn Hóa Thế Giới – Phố 
cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và Khu Di tích Huế hoặc đơn giảm chỉ để nghỉ ngơi, thư giãn trong khuôn 
viên khu nghỉ dưỡng hay trên bãi biển – khu nghỉ dưỡng có tất cả những thứ cần thiết cho sự tiện nghi, 
thoải mái cho khách của chúng tôi 

Bản đồ địa điểm
Đà Nẵng là thành phố lớn thứ ba của Việt Nam và nằm trong khu vực Duyên hải miền Trung nổi tiếng 
trên Biển Đông. Nằm trong bán kính 25 phút từ cả Ga Đà Nẵng và Sân bay Quốc tế Đà Nẵng (DAD), 
The Ocean Villas nằm ở vị trí dễ dàng đi đến một số điểm tham quan nổi tiếng của đất nước. Từ các 
bãi biển, đảo và công viên quốc gia đến Di sản Thế giới được UNESCO công nhận như Phố cổ Hội An, 
Thánh địa Mỹ Sơn và Kinh thành Huế, du khách có cơ hội khám phá, tìm hiểu và đắm mình trong văn 
hóa độc đáo của Việt Nam. Chúng tôi có thể sắp xếp các chương trình du lịch riêng cho tất cả các điểm 
tham quan nổi tiếng trong khu vực, bao gồm Mỹ Sơn hoặc tham quan Bà Nà Hills.

VẬN CHUYỂN: 
•  Sân bay Đà Nẵng (DAD): 25 phút đi xe/ 15.0 kilomet/9.3 dặm 
•  Nhà Ga Đà Nẵng: 27 phút đi xe/159 kilomet/9.9 dặm  

NHỮNG ĐIỂM DU LỊCH HẤP DẪN:
•  Ngũ Hành Sơn: 8 phút đi xe/ 4.5 kilomet/2.8 dặm
•  Cầu Rồng: 22 phút đi xe/13.2 kilomet/8.2 dặm
•  Công viên Châu Á: 20 phút đi xe/11.5 kilomet/7.1 dặm
•  Bán đảo Sơn Trà: 30 phút đi xe/18.0 kilomet/11.2 dặm
•  Núi Bà Nà: 1 tiếng 8 phút đi xe/40.0 kilomet/24.9 dặm 
•  Đèo Hải Vân: 1 tiếng 12 phút đi xe/42.1 kilomet/26.2 dặm 
•  Mỹ Sơn (UNESCO Di Săn Thế Giới): 1 tiếng 11 phút đi xe/41.9 kilomet/26.0 dặm

Sân Gôn
•  Sân gôn BRG Đà Nẵng: 2 phút đi xe/0.9 kilomet/0.6 miles 
•  Sân gôn Montgomerie Links: 3 phút đi xe/1.6 kilomet/1.0 dặm
•  Sân gôm Bà Nà: 59 phút đi xe/34.6 kilomet/21.5 dặm

Mua sắm:
•  Trung tâm mua sắm Vincom: 23 phút đi xe/13.5 kilomet/8.4 dặm 
•  The Parkson: 25 phút đi xe/ 14.7 kilomet/9.1 dặm 
•  Chợ Cồn: 25 phút đi xe/ 14.7 kilomet/9.1 dặm
•  Chợ Hàn: 24 phút đi xe/14.4 kilomet/8.9 dặm

Địa điểm lân cận:
•  Phố cổ Hội An (UNESCO Di Sản Thế Giới): 25 phút đi xe/14.4 kilomet/8.9 dặm
•  Huế: 2 tiếng 30 phút đi xe/108 kilomet/67.1 dặm

KHÁM PHÁ   



ĐIỂM DU LỊCH HẤP DẪN
Thành phố Đà Nẵng
Là một trong 10 bãi biển xếp hạng hàng đầu thế giới, Đà Nẵng 
là một trong những thành phố quan trọng nhất của đất nước. 
Có hơn 80 chợ địa phương để khám phá khắp thành phố, bao 
gồm Chợ Cồn, Chợ Hàn, Chợ Mới và Chợ Đống Đa. Bốn khu 
chợ này đã hoạt động từ trước năm 1975 và là những nơi tuyệt 
vời để tìm kiếm đồ thủ công và đồ lưu niệm của địa phương. 
Vincom Plaza, Indochina Riverside Towers và Parkson  tất cả là 
các trung tâm mua sắm hiện đại có điều hòa nhiệt độ, gồm các 
cửa hàng, cửa hiệu nhỏ, rạp chiếu phim và các khu ẩm thực.

Hội An
Một sự yêu thích thực sự cho tất cả du khách, Hội An khoe vẻ 
quyến rũ của thế giới cổ xưa với những con đường chiếu sáng 
bằng những chiếc lồng đèn bên cạnh những tòa nhà cổ mang 
ảnh hưởng của kiến trúc Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. 
Một khung cảnh ẩm thực và mua sắm tuyệt vời bổ sung thêm 
cho trải nghiệm văn hóa của khu phố cổ.

Ngũ Hành Sơn
Những đỉnh đá vôi này bao gồm một cụm năm ngọn núi đặc 
biệt nổi tiếng – gọi tên theo đặc điểm của chúng. Mặc dù Ngũ 
Hành Sơn cũng chỉ là những ngọn núi, nhưng chúng vẫn là một 
điểm thu hút bởi các ngôi chùa, đền thờ và hang động bên 
trong.

Cù Lao Chàm
Ngập tràn cuộc sống biển sôi động và những bãi biển xanh 
hoàn hảo, Cù Lao Chàm mang đến cho du khách các cơ hội 
lặn biển và lặn với bình dưỡng khí. Hãy đặt một chuyến du lịch 
trong ngày để vui chơi dưới ánh nắng mặt trời tại một trong 
những điểm tham quan hấp dẫn nhất của bờ biển!

Mỹ Sơn
Địa điểm khảo cổ quan trọng nhất của Việt Nam. Đây là thủ đô 
của vương quốc Champa trị vì thời trước với phần lớn cấu trúc 
đền thờ và các bức tượng thần đã tồn tại và vẫn còn nguyên 
vẹn qua nhiều năm. Hành trình tìm lại những tàn tích đã trở 
nên sống động với cánh đồng lúa bát ngát và vùng đất nông 
nghiệp tươi tốt, khiến nó trở thành một chuyến đi ngắm cảnh 
hoàn hảo cho khách du lịch.

Huế
Cố đô là nơi giữ các công trình đầy cảm hứng nhất của đất 
nước - đến thăm lăng mộ của các hoàng đế đã băng hà cũng 
như các thành trì mang tính biểu tượng được du khách đánh 
giá cao. Ẩm thực cung đình Huế, dòng sông Hương uốn lượn  
và các ngôi chùa cũng làm cho Huế trở thành một thành phố 
lãng mạn đáng để tham quan.

DỊCH VỤ VÀ TIỆN NGHI 
The Ocean Villas cung cấp cho khách một số lựa chọn về 
phương tiện vận chuyển, bao gồm dịch vụ đưa đón sân 
bay riêng, taxi và dịch vụ đưa đón 2 chiều miễn phí hàng 
ngày đến Phố Cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di 
sản Thế giới. Cho dù là sắp xếp một chiếc xe riêng hoặc 
gọi taxi cho khách, nhân viên của chúng tôi luôn sẵn sàng 
để đảm bảo quý khách đến nơi đã được lựa chọn một 
cách thoải mái và đúng giờ.

Hồ bơi 
Thoải mái tận hưởng việc tắm hồ bơi cùng với gia đình tại một 
trong hai hồ bơi ngoài trời của chúng tôi. Mở cửa từ 6:30am 
đến 18:00 chiều, cả hai hồ bơi đều rất tuyệt để bơi vào buối 
sáng hoặc buổi chiều với khí hậu nhiệt đới của Đà Nẵng và 
không khí trong lành.

Hồ bơi cạnh nhà hàng Whitecaps có tầm nhìn hướng ra 
biển. Tắm hồ bơi, và rồi thưởng thức những món ăn hấp 
dẫn hoặc những ly cocktail tuyệt vời, tận hưởng khung cảnh 
yên bình và ngắm hoàng hôn.
Hồ bơi thứ hai nằm đối diện với The Ocean Suites. Khu vực 
hồ bơi riêng dành cho trẻ em đều có ở cả hai hồ bơi.

Sân Gôn
Đối với những người đam mê golf, sân golf BRG Đà Nẵng do 
Greg Norman thiết kế được tích hợp trong khu nghỉ mát và 
dịch vụ đón khách trực tiếp từ biệt thự hoặc căn hộ của bạn 
- thưởng thức một vòng sân gôn chưa bao giờ dễ dàng như 
vậy! Sân Gôn BRG Đà Nẵng đã được xếp hạng tốt nhất tại 
Việt Nam cũng như một trong những sân gôn mới hàng đầu 
trên thế giới. The Ocean Villas cũng nằm gần sân gôn được 
thiết kế đẳng cấp quốc tế - Sân gôn Montgomerie Links, IMG 
Worldwide đã thiết kế Sân Gôn Vinperal Nam Hội An cũng 
như Sân Gôn Robert Trent Jones II của Hội An (hiện đang 
được xây dựng).

Sân tennis 
Giữ gìn sức khỏe và sự năng động bằng cách chơi một vòng 
tennis đầy phấn khởi. Sân tennis của Khu Biệt thự nghỉ 
dưỡng có đèn để chơi ban đêm. Vui lòng liên hệ với Lễ tân 
của chúng tôi để biết thông tin về mức phí.

Truyền thông
The Ocean Villas, The Ocean Suites và The Ocean Resort 
thường được nhắc đến rất ấn tượng trên các bài báo Hãy 
nhấp vào những bài báo bạn yêu thích để xem nội dung và 
những tiêu đề ở phần cuối để xem những bài viết mới nhất 
được quan tâm.



Để biết thêm thông tin về các điều khoản và điều kiện của các chương trình ưu đãi hoặc các thông tin khác, 
xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Bộ Phận Kinh Doanh và Đặt Phòng:  

E: sales@theoceanvillas.com.vn | reservations@theoceanvillas.com.vn

T: +84 (0) 236 396 7094               | F: +84 (0) 236 396 7095




