
TRỌN GÓI NGHỈ DƯỠNG MỘT TUẦN TẠI HỒ TRÀM
The Grand Ho Tram Strip thí điểm mở cửa đón khách du lịch

Hồ Tràm, ngày 12 tháng 10 năm 2021 – Đồng hành cùng xu thế phục hồi của du lịch nội địa,
được sự chấp thuận của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc khai thác thí điểm đón khách du
lịch, khu nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram Strip ra mắt gói nghỉ dưỡng đặc biệt bao gồm 7 đêm
tại bãi biển Hồ Tràm.

Nằm trong kế hoạch “Triển khai thực hiện thí điểm các khách sạn đón và phục vụ khách du lịch”
của UBND tỉnh nhằm kích cầu ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu và hưởng ứng cam kết cấp
quốc gia về việc “sống chung với Covid”, chương trình thí điểm hướng đến tìm kiếm các cách
thực hiện phù hợp giúp mọi người vẫn có thể du lịch an toàn trong mùa dịch Covid.

Với chương trình ưu đãi Ho Tram Staycation độc đáo của đợt thí điểm này, bên cạnh cơ hội trải
nghiệm 7 đêm lưu trú tại khách sạn InterContinental Grand Ho Tram, du khách sẽ được lựa
chọn 1 trong 3 gói dịch vụ đi kèm dành cho hai người tùy theo nhu cầu: gói phòng kèm ăn sáng,
gói phòng kèm ăn sáng và tối, hoặc trọn gói phòng kèm 3 bữa ăn sáng, trưa và tối.



Du khách sẽ được trải nghiệm không giới hạn tại khu nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram Strip,
thỏa thích bơi lội tại hồ bơi ngoài trời rộng lớn và thưởng thức những món ngon đặc sắc tại nhà
hàng Ginger và The Grand Café.

Ông Walt Power, Tổng Giám Đốc Điều Hành tổ hợp nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram Strip chia
sẻ: “Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục tiên phong trong việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và
các ngành nhằm tái hồi phục sau đại dịch. Chúng tôi rất vinh dự khi được chọn tham gia
chương trình thí điểm này với mục đích hỗ trợ ngành du lịch, công ty du lịch của các tỉnh thành
thích nghi với tình hình mới, mau chóng trở lại hoạt động bình thường”.

Để đủ điều kiện lưu trú tại khu nghỉ dưỡng, du khách cần phải tuân thủ quy tắc 5K, thường
xuyên đeo khẩu trang và khử khuẩn bằng dung dịch sát khuẩn được trang bị tại khách sạn và
phải có chứng nhận 'Thẻ xanh' trên ứng dụng chuẩn của chính phủ. Ngoài ra, gói ưu đãi này
chỉ được chào bán với số lượng giới hạn nhằm đảm bảo duy trì giãn cách phù hợp tại mọi khu
vực công cộng tại The Grand. Tất cả nhân viên khu nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram Strip đều
thực hiện nguyên tắc "3 tại chỗ" xuyên suốt thời gian chương trình.

Cụ thể, các gói ưu đãi độc quyền này có giá từ 36,708,000 VNĐ cho 7 đêm nghỉ và bữa sáng
dành cho 2 người, 46,000,000 VNĐ cho 7 đêm nghỉ, bữa sáng và tối dành cho 2 người và
53,820,000 VNĐ cho 7 đêm nghỉ, bữa sáng, trưa và tối dành cho 2 người.

Do có hạn chế về số lượng đặt phòng, du khách nên đặt chỗ trước với khách sạn qua số
hotline 1800 588801, email đến reservations@thegrandhotram.com hoặc truy cập website
www.thegrandhotram.com để biết thêm chi tiết.

###

Về The Grand Ho Tram Strip

Cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh chỉ hai tiếng xe chạy, The Grand Ho Tram Strip là khu phức
hợp nghỉ dưỡng cao cấp tọa lạc trên diện tích tổng thể hơn 164 hecta, nằm dọc bãi biển tuyệt
đẹp trải dài 2.2km tại Hồ Tràm, Việt Nam.

Mở cửa đón khách vào năm 2013, The Grand Ho Tram Strip gồm hơn 1.100 phòng nghỉ 5 sao
với các tiện nghi giải trí đẳng cấp. The Grand Ho Tram Strip cung cấp các tiện ích đa dạng bao
gồm trung tâm hội nghị hiện đại với sức chứa lên đến 1.100 khách, các hồ bơi rộng lớn, 15 nhà
hàng & quán bar, khu trò chơi có thưởng, spa, khu mua sắm, phòng tập thể thao, sân gôn mini,
rạp chiếu phim, khu trò chơi trẻ em, phòng karaoke, khu vui chơi ngoài trời, cùng nhiều hoạt
động giải trí trên biển phong phú. 

Sau khi ký thỏa thuận hợp tác với IHG® (InterContinental Hotels Group), một trong những tập
đoàn khách sạn hàng đầu thế giới, tòa tháp khách sạn chính đã được đổi tên thành
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InterContinental® Grand Ho Tram vào giữa tháng 6/2021, gồm 543 phòng đẳng cấp 5 sao và
các tiện nghi giải trí đa dạng.

Bên cạnh đó, tòa tháp khách sạn thứ hai Holiday Inn® Resort Ho Tram Beach sẽ được ra mắt
vào quý 1/2022. Mang đến phong cách mới, tháp khách sạn bao gồm 561 phòng với không
gian thoáng mát, đầy đủ tiện nghi và phong cách trang trí chủ đề biển với tầm nhìn ngút ngàn ra
đại dương xanh mát. Khu nghỉ dưỡng còn thiết kế nhiều tiện ích dịch vụ như công viên ngoài
trời rộng lớn cùng nhiều hoạt động phong phú, khu vui chơi dành cho trẻ em Kids Club, nhiều
nhà hàng & quán bar đa dạng, khu trò chơi Game Zone, sân chơi bowling, quán rượu, khu vực
chơi gôn mô phỏng, bàn bida bên cạnh các tiện ích về ẩm thực và giải trí khác.

Đối diện The Grand là sân gôn The Bluffs Grand Ho Tram Strip do chính gôn thủ huyền thoại
Greg Norman thiết kế. Chính thức hoạt động từ năm 2014, The Bluffs liên tục nhận nhiều giải
thưởng danh tiếng như “Sân gôn mới tốt nhất thế giới” và nhiều năm liền giữ danh hiệu “Sân
gôn tốt nhất Việt Nam”. The Bluffs cũng là sân gôn đầu tiên tại Việt Nam 6 năm liên tiếp được
vinh danh trong “Top 100 sân gôn tốt nhất thế giới” do Tạp chí Golf Digest uy tín trao tặng;
đồng thời tổ chức thành công giải gôn Hồ Tràm Open, được bình chọn là “Sự kiện giải đấu nhà
nghề Châu Á Asian Tour của năm”. 


