Six Senses Ninh Van Bay, Việt Nam
Six Senses Ninh Van Bay tọa lạc trên một vịnh biển đầy ấn tượng, mặt hướng ra biển, lưng tựa vào
núi. Khu nghỉ mát thân thiện dành cho gia đình với 62 biệt thự kèm hồ bơi riêng, các quầy bar, nhà
hàng phục vụ đặc sản địa phương và quốc tế, cùng với các món hải sản địa phương hấp dẫn. Đây
cũng là một không gian lý tưởng để tổ chức đám cưới.
Six Senses Spa Ninh Van Bay là thánh đường, nơi đánh thức mọi giác quan, cung cấp các phương pháp
trị liệu truyền thống của Việt Nam, liệu trình chăm sóc sức khỏe và được thiết kế phù hợp với từng
du khách. Du khách cũng được tận hưởng nhiều hoạt động nghỉ dưỡng, du ngoạn trên mặt nước, lặn
ngắm rạn san hô, tham gia các tour du lịch văn hóa và thiên nhiên hoang dã trên đất liền.

Hilltop Pool Villa

Beachfront Pool Villa

Family Beach Pool Villa

Two-Bedroom Hill Top Pool Villa

LƯU TRÚ
Các biệt thự tại Six Senses Ninh Van Bay có đầy đủ tiện nghi cùng sân
vườn và hiên tắm nắng với không gian lớn. Tất cả các biệt thự đều có
hồ bơi riêng nằm chạy dọc theo bãi biển, trên mặt nước, rải rác trên các
tảng đá lớn hay trên lưng chừng đồi và đều có tầm nhìn ra vịnh.
Hill Top Pool Villa (10 biệt thự)
1.700 feet vuông (158 mét vuông)
• Phòng ngủ trên đồi với khu vực phòng thay đồ lớn
• Nhìn ra dãy núi trùng điệp phía sau thành phố Nha Trang
• Khung cảnh hùng vĩ của Biển Đông Việt Nam
• Thiết kế không gian mở với phòng tắm bên trong và vòi tắm hoa sen
ngoài trời
• Bồn rửa mặt đôi
• Bồn tắm bằng gỗ được chế tác thủ công
• Hồ bơi riêng
Beachfront Pool Villa (24 biệt thự)
1.895 feet vuông (176 mét vuông)
• Ra thẳng bãi biển
• Nằm dọc theo bãi biển
• Khu vườn riêng
• Thiết kế không gian mở với phòng tắm bên trong và vòi tắm hoa sen
ngoài trời
• Bồn rửa mặt đôi
• Bồn tắm bằng gỗ được chế tác thủ công
• Hồ bơi riêng
Family Beach Pool Villa (11 biệt thự)
2.228 feet vuông (207 mét vuông)
• Kiểu thông tầng
• Hai phòng ngủ và hai phòng tắm
• Nằm dọc theo bãi biển
• Ra thẳng bãi biển
• Khu vực ngủ và sinh hoạt riêng biệt
• Khu vườn riêng với hồ bơi riêng
• Bồn tắm trong nhà và vòi hoa sen ngoài trời
• Sofa trong phòng khách

Water Pool Villa
Two-Bedroom Hill Top Pool Villa (5 biệt thự)
2.874 feet vuông (267 mét vuông)
• Tầm nhìn ra Biển Đông Việt Nam
• Hai phòng ngủ và hai phòng tắm
• Khu vực ngủ và sinh hoạt riêng biệt
• Khu vườn riêng, hồ bơi riêng
• Khu vực phòng thay đồ riêng biệt
• Bồn tắm trong nhà và vòi hoa sen ngoài trời
• Sofa trong phòng khách
• Có lối đi/cầu thang riêng
• Ghế tắm nắng ngoài trời
Water Pool Villa (5 biệt thự)
1.658 feet vuông (154 mét vuông)
• Tọa lạc trên mép nước nhìn ra rạn san hô của vịnh
• Bố cục lệch tầng
• Hướng về phía hoàng hôn
• Phòng tắm mở, bồn rửa mặt đôi
• Bồn tắm bằng gỗ được chế tác thủ công
• Hồ bơi riêng
• Lối vào bằng cầu thang được thiết kế ấn tượng bên sườn đồi
• Ghế tắm nắng
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Rock Pool Villa (4 biệt thự)
2.013 feet vuông (187 mét vuông)
• Tọa lạc cuối phía tây của vịnh
• Khu vực ngủ và sinh hoạt riêng biệt
• Thiết kế không gian mở với phòng tắm bên trong và vòi tắm hoa sen
ngoài trời
• Phòng thay đồ
• Bồn rửa mặt đôi
• Bồn tắm bằng gỗ được chế tác thủ công độc đáo
• Hồ bơi riêng
• Lối vào bằng cầu thang được thiết kế ấn tượng bên sườn đồi
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• Phòng trị liệu spa
• Phòng ngủ chính có phòng tắm bên trong
• Bồn tắm gỗ đặc sắc của Six Senses được sản xuất thủ công và phòng
tắm vòi hoa sen riêng trong nhà và ngoài trời
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Phòng khách Hill Top Reserve

The Water Reserve (1 biệt thự)
9.687 feet vuông (900 mét vuông)
• Hai phòng ngủ riêng với hai phòng tắm riêng biệt
• Phòng khách và phòng ăn riêng biệt có điều hòa
• Phòng khách có thể chuyển thành phòng ngủ thứ ba với phòng tắm
vòi hoa sen và nhà vệ sinh riêng
• Tọa lạc trên mũi phía Đông của vịnh
• Tọa lạc ở khu vực riêng biệt
• Vào bằng lối đi bộ hoặc tàu cao tốc riêng (tùy theo điều kiện thời tiết)
• Bể bơi vô cực riêng 1.184 feet vuông. (110 mét vuông)
• Có thể ăn uống trong nhà hoặc ngoài trời
• Cả hai phòng ngủ đều có bồn tắm và vòi hoa sen được làm thủ công
• Cầu trượt nước vào hồ bơi
• Khu vực tắm nắng với không gian rộng rãi
• GEM quản gia riêng phục vụ 24/7

The Water Reserve Living room downstairs

Hill Top Reserve (1 biệt thự)
7.825 feet vuông (727 mét vuông)
• Không gian sử dụng có điều hòa 727 mét vuông, bao gồm phòng
khách và ba phòng ngủ
• Không gian sử dụng 2.973 mét vuông
• Hồ bơi vô cực 76 mét vuông, có nước nóng khi thời tiết lạnh
• Tọa lạc tại khu vực riêng biệt
• Không gian phòng khách riêng biệt, có phòng ăn, sảnh và quầy bar
• Ba phòng ngủ đầy đủ với phòng tắm riêng biệt
• Phòng tắm có điều hoà, bồn tắm được chế tác thủ công
• Có thể đi vào bằng xe điện buggy
• Hiên tắm nắng lớn với không gian rộng rãi cho 8 đến 10 người
• Màn hình chiếu phim bên hồ bơi có trang bị máy chiếu và hệ thống
âm thanh

Hill Top Reserve exterior

Hồ bơi
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Tất cả các biệt thự đều có tầm nhìn toàn cảnh biển
Tất cả các biệt thự đều có hồ bơi riêng
Quạt trần và điều hòa không khí được điều khiển riêng
Khu vực ăn uống ngoài trời và khu vực tắm nắng riêng
Phòng tắm ngoài trời rộng rãi và vòi hoa sen cùng nhà vệ sinh
riêng biệt
Két an toàn trong biệt thự
Máy sấy tóc
Thiết bị pha trà/cà phê
Quầy bar nhỏ
Tủ rượu trong biệt thự
Nước uống đóng chai Six Senses
TV màn hình phẳng 37 inch với các kênh truyền hình vệ tinh
Điện thoại
Hệ thống âm thanh nổi
Dock USB và đầu DVD với DVD và iPod theo yêu cầu
Điện thoại IDD
Kết nối Internet không dây không giới hạn
Xe đạp cá nhân

Xe đạp cá nhân
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Tàu cao tốc

Dining by the Rocks

Dining by the Bay

DỊC H VỤ ẨM THỰC
Nhà hàng Dining by the Bay
Vào buổi tối, nhà hàng phục vụ nhiều món ăn kết hợp cả quốc tế lẫn
địa phương được yêu thích. Bữa sáng tự chọn được phục vụ tại đây,
cung cấp nhiều món ăn sáng kiểu Á và Âu, trái cây nhiệt đới tươi, nước
ép và rượu vang.
Nhà hàng thiết kế hai tầng có tầm nhìn ra toàn vịnh. Nếu như tầng dưới
mang lại cho bạn cảm giác ấm cúng nhờ có trần ốp tre, thì tầng trên lợp
mái tranh lại cho bạn trải nghiệm như đang dùng bữa ngoài trời.
Nhà hàng Dining by the Pool
Tọa lạc tại bể bơi chính nhìn ra biển và vịnh, nhà hàng có sức chứa 50
khách và mở cửa phục vụ những món ăn Việt Nam và quốc tế được yêu
thích từ 12:00 trưa đến 4:00 chiều.

Drinks by the Beach

Drinks by the Bay

Nhà hàng Dining by the Rocks
Không gian tại nhà hàng trên đỉnh đồi này cũng có thể trở thành nơi tổ
chức lễ cưới. Nhà hàng có khoảng 22 chỗ ngồi với sàn lát gỗ, có tầm nhìn
ngoạn mục ra Vịnh Ninh Vân và Biển Đông Việt Nam đến dãy núi Hòn
Hèo cao chót vót.
Quầy bar Drinks by the Bay
Nằm sát cạnh Dining by the Bay là quầy bar ấm cúng này, được trang bị
sofa giường và ghế thư giãn. Quầy bar có hai TV màn hình phẳng lớn và
được mở cửa cho đến khi vị khách cuối cùng rời đi.
Quầy bar Drinks by the Beach
Cạnh bến tàu và có lối đi thẳng ra bãi biển, khách có thể lặn ống thở chỉ
cách nơi nhâm nhi món giải khát nước dừa tươi ngon vài mét. Bốn sofa
giường kiểu thuyền hai thân mang đến tầm nhìn và sự thoải mái tuyệt
vời cùng màn trình chiếu những bộ phim kinh điển và được yêu thích
vào buổi tối hàng tuần.

Hầm rượu

Sala Thiền

SIX SENSES SPA
Six Senses Spa Ninh Van Bay là thánh đường, nơi đánh thức mọi giác
quan, cung cấp các liệu pháp truyền thống của Việt Nam và các phương
pháp trị liệu đặc trưng của Six Senses, cùng các chương trình thải độc
phù hợp với mọi nhu cầu cá nhân của từng khách hàng.
Ngoài các phòng trị liệu hấp dẫn, nơi bạn như được hòa mình với thiên
nhiên, spa này còn được trang bị sảnh yoga, phòng tập thể dục và phòng
trưng bày bán lẻ spa.
Six Senses Integrated Wellness
Cách tiếp cận sáng tạo về chăm sóc sức khỏe này cho phép chuyên gia
nội bộ của chúng tôi đo lường và phân tích các dấu ấn sinh học quan
trọng và tư vấn cho khách hàng về lối sống và dinh dưỡng, đồng thời
thiết kế một chương trình trị liệu spa riêng, các hoạt động thể dục và
chăm sóc sức khỏe dựa trên nguyên tắc phòng ngừa của cách tiếp cận
Đông y và phương Tây luôn chú trọng đến kết quả.

Tư Vấn Chăm Sóc Sức khỏe

Yoga Bay

TRẢI NGHIỆM
Chúng tôi sẽ cung cấp rất nhiều trải nghiệm cho khách hàng ở mọi lứa tuổi
tại Six Senses Ninh Van Bay. Các hoạt động có sẵn tại chỗ bao gồm trượt
nước, quần vợt, đi bộ đường dài, lặn với ống thở, chèo thuyền kayak, câu cá,
tham quan đảo và nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn khác. Chúng
tôi còn thiết kế các hành trình và sự kiện theo ý tưởng của bạn với hướng
dẫn viên giàu kinh nghiệm. Thăm quan và mua sắm tại các chợ địa phương
ở Nha Trang hoặc thực hiện một hành trình văn hóa về nông thôn để khám
phá truyền thống của Việt Nam.

HOẠT ĐỘNG TẠI KHU NGHỈ
Leo núi đến Bãi Nhỏ
Con đường mòn đi bộ này đưa bạn lên đỉnh núi Hòn Hèo, từ đó có thể nhìn
ra vịnh Ninh Vân. Băng qua ngọn đồi, chúng ta sẽ đến hồ chứa nước, nơi bạn
có thể tìm thấy loài Voọc Chà Vá đang có nguy cơ tuyệt chủng. Xuống bãi
biển riêng để dã ngoại và trở về bằng thuyền kayak hoặc tàu cao tốc.

Dã ngoại trên bãi biển

Tham quan đảo
Ghé thăm ba trong số những hòn đảo nằm rải rác quanh vịnh Nha Trang và
tận hưởng vẻ đẹp mà đời sống đại dương mang lại. Trước tiên, bạn sẽ ghé tới
khu bảo tồn biển, thăm một số rạn san hô đẹp nhất trong khu vực. Dùng bữa
trưa tại nhà hàng nổi.
Du Ngoạn ngắm hoàng hôn trên vịnh
Du ngoạn vịnh Nha Phu trên một chiếc thuyền gỗ truyền thống với một chai
rượu vang ướp lạnh và những món ăn nhẹ đi kèm. Sưởi nắng khi mặt trời
nhô lên khỏi Biển Đông Việt Nam, hé mở khoảnh khắc ngỏ lời cầu hôn ai đó
thật hoàn hảo hoặc cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc thân mật.

Leo Núi

Lớp học nấu ăn tại vườn hữu cơ
Tìm hiểu những bí quyết của công thức nấu ăn Việt Nam như các món cuốn,
chè và canh chua cá trong khung cảnh khu vườn rộng lớn của khu nghỉ
dưỡng. Hãy nghe các đầu bếp chia sẻ bí quyết nấu ăn ngon và thực hành bí
quyết đó tại nhà.
Tham quan sông Cái và tắm bùn
Du ngoạn trên thuyền xuôi theo dòng sông Cái, con sông rộng nhất và dài
nhất ở Nha Trang. Sau đó tiếp tục hành trình đến suối nước nóng để tận
hưởng cảm giác đắm mình trong lớp bùn giàu khoáng chất ấm áp.
Lặn ngắm san hô
Rạn san hô ngày một lớn bảo vệ các loài cá và san hô địa phương, trải dài
từ trước Trung tâm Trải nghiệm đến các biệt thự trên nước. Con đường lặn
ngắm san hô có gắn biển giúp khách lặn biển hiểu thêm về sinh vật biển và
san hô bản địa. Có các chương trình du lịch kèm hướng dẫn viên.

Huyện
Ninh Hòa

Hà Nội
Vịnh
Bắc Bộ

LÀO

ĐẶT PHÒNG VÀ
CÁC YÊU CẦU KHÁC

Hòn Thị

Khánh Hòa
Hòn Chà Là

VIỆT NAM
THÁI LAN

CAMBODIA

Nha Trang

Đà Nẵng

Côn Đảo

Hòn Tre

Quần đảo
Hoàng Sa

Quần đảo
Trường Sa

T +84 258 3524 268
E reservations-ninhvan@sixsenses.com
Vịnh Ninh Vân, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
www.sixsenses.com
SỐ ĐIỆN THOẠI ĐẶT PHÒNG MIỄN PHÍ

Nha Trang
Hồ Chí Minh

Phú Quốc

Du Ngoạn ngắm hoàng hôn trên vịnh

Cam Ranh

Sân bay Cam Ranh

Úc:
Trung Quốc:
Pháp:
Đức:
Hồng Kông:

1800759983
400 1206072
0805542628
08007243516
30112108

Nhật Bản:
Nga:
UAE:
Vương quốc Anh:
Hoa Kỳ:

0120 921324
8 8003337429
8000 441 8572
0 808 234 7200
855 695 6693

Công ty sở hữu: Công ty cổ phần du lịch Hồng Hải: Địa chỉ: Văn Đăng, Vĩnh Lương, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Công ty in ấn: Công ty TNHH Thiết kế Vũ Phương; Địa chỉ: 359A Đường Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/Số lượng: 1.000 bản

