
The Grand Ho Tram Strip hướng đến đa dạng hóa hoạt động giải trí  

trên nhiều lĩnh vực 

 

Hiểu rõ giải trí là một trong những khía cạnh cốt lõi tạo nên giá trị, quy mô cũng như tầm vóc 

của các khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp, The Grand Ho Tram Strip liên tục mở rộng và 

nâng cấp các tiện ích trong khu phức hợp, đồng thời bổ sung nhiều sự kiện thú vị, độc đáo 

với mục tiêu biến kỳ nghỉ dưỡng của du khách trở nên đáng nhớ và hoàn hảo hơn 

. 

 
 

Tăng thêm sức nóng cho những ngày cuối tháng 4 bằng một sự kiện quyền anh tầm cỡ khu 

vực với sự góp mặt của nhiều đấu thủ nổi tiếng, The Grand Ho Tram Strip khiến nhiều người 

bất ngờ với tốc độ mở rộng danh mục các hoạt động giải trí nhanh chóng và ngày càng nâng 

cấp về mặt quy mô lẫn chất lượng, nối dài các tiện ích và sự kiện đa dạng vẫn đang diễn ra 

sôi động ngay trong lòng khu nghỉ dưỡng. 

 

Đồng tổ chức sự kiện quyền anh lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam  

 

Vinh dự trở thành đơn vị đồng hành cho giải đấu quyền anh chuyên nghiệp IBF WBO Asia 4 

Titles Match lần đầu được tổ chức ở Việt Nam vào ngày 23 tháng Tư sắp tới, khu phức hợp 

giải trí - nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram Strip định vị nơi đây trở thành tâm điểm của những 

sự kiện, hoạt động giải trí, các giải đấu thể thao tiếng tăm trong và ngoài nước .  

 



 
The Grand Ho Tram Strip phối hợp tích cực với các đơn vị đồng tổ chức để chuẩn bị kỹ 

lưỡng cho giải đấu Quyền Anh tầm cỡ khu vực, bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-

19 theo yêu cầu của chính quyền thành phố và địa phương. 

 

Với lợi thế về vị trí địa lý, cảnh quan thiên nhiên hài hòa, cơ sở hạ tầng và tiện ích 5 sao, The 

Grand Ho Tram Strip hội đủ mọi điều kiện để trở thành nơi đăng cai lý tưởng cho giải đấu IBF 

WBO 4 Titles Match năm nay. Tại đây, các đấu thủ tham dự giải sẽ có một kỳ nghỉ ngắn để 

thư giãn tinh thần trước khi chính thức bước vào giải đấu quan trọng trong sự nghiệp của 

mình.  

 

Ra mắt hệ thống rạp chiếu phim đẳng cấp Beta Hồ Tràm trong tháng 3 

 

Xóa bỏ khái niệm rạp phim chỉ là tiện ích giải trí bổ sung cho kỳ nghỉ dưỡng, The Grand Ho 

Tram Strip bắt tay cùng hệ thống rạp nhượng quyền nổi tiếng Beta Cinemas và mang đến cho 

khách lưu trú cụm rạp chiếu phim chuyên nghiệp mang tên Beta Hồ Tràm thuộc tòa Holiday 

Inn Resort Ho Tram Beach - khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thứ 2 được The Grand Ho Tram Strip 

khai trương vào đầu năm 2022. 

 



 
Không cần phải đi đâu xa, du khách có thể thỏa sức tận hưởng những bộ phim bom tấn với 

chất lượng đạt chuẩn quốc tế ngay trong lòng khu phức hợp The Grand Ho Tram Strip. 

 
 

Beta Hồ Tràm sở hữu 2 phòng chiếu với gần 200 ghế ngồi, cùng với đó là hệ thống màn chiếu 

cong tráng bạc, máy chiếu kỹ thuật số hiện đại theo tiêu chuẩn Hollywood 100% nhập khẩu 

từ nước ngoài, phòng chiếu lắp đặt hệ thống âm thanh Dolby 7.1 và hệ thống cách âm chuẩn 



quốc tế với tổng giá trị đầu tư lên đến 6 tỷ đồng. Bên cạnh trang thiết bị tối tân, Beta Hồ Tràm 

còn đặc biệt gây ấn tượng với phong cách thiết kế rạp trẻ trung, năng động và đầy màu sắc, 

từng bước đưa người nhìn bước vào cuộc phiêu lưu thị giác thông qua những hình khối, 

đường nét và gam màu hài hòa theo cách đầy nghệ thuật.  

 

Hướng đến mô hình khu phức hợp giải trí - nghỉ dưỡng lý tưởng nhất Việt Nam 

 

Được mệnh danh là tổ hợp giải trí kết hợp nghỉ dưỡng hàng đầu với công suất 1.100 phòng 

nghỉ, hơn 15 nhà hàng và quán bar, 7 hồ bơi ngoài trời cùng sân gôn 18 lỗ do gôn thủ “huyền 

thoại” Greg Norman chắp bút thiết kế, sức hấp dẫn của The Grand Ho Tram vẫn tăng theo 

cấp số nhân khi liên tục nâng cấp các tiện ích trong lòng khu phức hợp và mang đến nhiều 

sự kiện thú vị xuyên suốt trong năm. 

 

 
 

Đáp ứng nhu cầu giải trí không ngừng biến đổi của các nhóm khách hàng cá nhân, cặp đôi, 

gia đình và trẻ em, The Grand Ho Tram Strip đã tạo nên một thế giới tiện ích đẳng cấp và 

trải rộng trên toàn khu phức hợp rộng lớn.  

 

Từ các khu vui chơi thư giãn trong nhà như Kids Quarter, Game Zone, The Grand Spa, The 

Lotus Spa và hệ thống Fitness Centre cho đến khu vực hoạt động ngoài trời được đầu tư 

công phu như The Central Park, Park Land và nhạc nước Fountain of Ho Tram vui nhộn, du 

khách sẽ vô cùng thích thú với các lựa chọn giải trí đa dạng tại đây. Một điểm cộng nữa của 

khu phức hợp là các chương trình ẩm thực với thực đơn đặc sắc, thay đổi thường xuyên tại 

các nhà hàng và quán bar khiến những ngày nghỉ dưỡng luôn thú vị, góp phần mang đến 

không khí của một khu nghỉ dưỡng “không ngủ” ở Hồ Tràm. 



 
 

Trong thời gian tới, danh sách các tiện ích và sự kiện giải trí của The Grand Ho Tram Strip 

chắc chắn sẽ tiếp tục tăng lên, đảm bảo rằng mỗi một ngày lưu trú tại đây sẽ không bao giờ 

nhàm chán mà sẽ là những ký ức đáng nhớ, đủ sức níu chân bất cứ ai quay trở lại Hồ Tràm. 

 

Thông tin đặt phòng: 

Email: Reservations@thegrandhotram.com 

Hotline: 1800 588801 

Website: www.thegrandhotram.com/holidayinnresort 

 

 


