
InterContinental Grand Ho Tram ra mắt ưu đãi dành riêng cho cư dân Bà Rịa Vũng Tàu

Hình: Khách sạn InterContinental Grand Ho Tram – thuộc khu nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram Strip

Hướng đến trở thành “thủ phủ” giải trí và nghỉ dưỡng của Việt Nam, Hồ Tràm nói riêng và tỉnh Bà Rịa –

Vũng Tàu nói chung đã đề ra hướng phát triển cụ thể và tận dụng những lợi thế vốn có cho mục tiêu

này. Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết chiến lược phát triển du lịch của tỉnh phấn đấu đến

năm 2030, doanh thu từ du lịch và các dịch vụ liên quan là khoảng 62,3 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, tổng

doanh thu từ khách nội địa đạt 36 nghìn tỷ đồng, với thời gian lưu trú của mỗi khách là 2,5 ngày và

mức chi tiêu bình quân là 3 triệu đồng/ngày/khách. Nhờ lợi thế có những điểm đến du lịch biển gần kề
với trung tâm TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu hoàn toàn có cơ sở để đặt ra những mục tiêu du lịch này.

Trong đó, khu vực Hồ Tràm trong những năm gần đây đã cho thấy tiềm năng to lớn của mình.

Hình: Khu nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram Strip



Chỉ cách thành phố Vũng Tàu khoảng 30 phút xe chạy, có đường bờ biển đẹp trải dài từ Long Hải đến

Bình Châu, khí hậu và thiên nhiên ôn hòa, Hồ Tràm luôn là thị trường du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn trong

mắt giới đầu tư và khách du lịch. Theo báo cáo từ Savills Hotels công bố vào năm 2020, Hồ Tràm là khu

vực đứng đầu về tỷ trọng các khách sạn và khu nghỉ dưỡng hoạt động trở lại sau dịch. Đồng thời, đây

cũng là địa phương đạt tỷ lệ kín phòng tại các khách sạn, resort trên 80%, riêng loại hình lưu trú cao

cấp luôn đạt 100% công suất thuê cuối tuần.

Trong vòng 2 năm trở lại đây, dưới tác động của dịch bệnh và hạn chế du lịch, người dân tập trung

khám phá các điểm du lịch nội địa nhiều hơn, đồng thời tạo nhiều xu hướng mới để thích nghi với tình

hình hiện nay. Trong đó, staycation đang là xu hướng được nhiều người ưa chuộng. Là sự kết hợp của

cụm từ “stay” và “vacation”, chỉ những chuyến du lịch tại chính nơi mình sinh sống mà không cần phải

di chuyển xa, staycation thật sự thỏa được cơn “cuồng chân” của nhiều du khách ởmọi lứa tuổi, đồng

thời là lựa chọn ưa thích của những người có quỹ thời gian eo hẹp.

Dù vậy, một trong những hạn chế của Hồ Tràm hiện nay là thiếu cơ sở lưu trú cao cấp, với lượng

phòng khách sạn cao cấp 4 – 5 sao là chưa đến 2.2%. Vì vậy, tỉnh đang rất tích cực hỗ trợ khối doanh

nghiệp du lịch xây dựng những dự án mới, khuyến khích gia tăng trải nghiệm du lịch địa phương,

hướng đến các dịch vụ nghỉ dưỡng biển, tham quan du lịch và vui chơi giải trí.

Hình: Phòng Grand Ocean View

Hưởng ứng lời kêu gọi quảng bá điểm đến của tỉnh, đồng thời kích thích trải nghiệm du lịch ngay trong

tỉnh nhà, khu phức hợp The Grand Ho Tram Strip đã đưa ra chương trình Staycation khá đặc biệt và hấp

dẫn. Từ 28/06/2021 đến 11/07/2021, người dân thường trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có cơ hội tận

hưởng kỳ nghỉ trọn gói 2 ngày 1 đêm nghỉ tại khách sạn InterContinental® Grand Ho Tram với giá chỉ
2,806,000++ VNĐ.Ưu đãi này áp dụng cho hai người, bao gồm 1 đêm nghỉ dưỡng 5 sao, bữa ăn sáng, 1

bữa tối tự chọn (3 món) phục vụ tại phòng, trải nghiệm trọn vẹn trong 24h từ lúc nhận phòng, và miễn

phí nâng cấp lên hạng phòng Suite sang trọng khi đặt từ 2 đêm.

Theo nhiều phản hồi trước đây của du khách từng lưu trú, sự thú vị của InterContinental® Grand Ho

Tram không chỉ nằm ở 541 phòng khách sạn chuẩn quốc tế, với lựa chọn phòng ngủ hướng biển hoặc

rừng, mà còn là những trải nghiệm sôi động thú vị nhờ nhiều tiện ích và hoạt động giải trí đa dạng

dành cho mọi đối tượng gia đình, từ việc thư giãn và tái tạo nguồn năng lượng tại The Grand Spa,



thưởng thức những món ngon truyền thống tại nhà hàng Ginger, Roxy Night Club, rạp chiếu phim,

karaoke, cho đến các môn vận động trên bãi biển như chèo thuyền kayak, lướt sóng, chèo ván SUP,

yoga bên biển, cùng nhiều tiện ích hồ bơi, sân bowling, đá banh…

Liên hệ đặt phòng:

Hotline: 1800 588801

Email: Reservations@thegrandhotram.com

Website: www.thegrandhotram.com

mailto:Reservations@thegrandhotram.com
http://www.thegrandhotram.com

