THÔNG TIN GIÁ KÍCH CẦU
CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH KHÁNH HÒA
(Đính kèm công văn số ........... /TTTTXTDL ngày 21/01/2022
của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa)

STT

Giá kích cầu(vnđ)
Lữ hành Khách lẻ

Thời gian
áp dụng

Trượt cáp giữa tán rừng

578.000đ

680.000đ

02/02–
31/05/2022

Lái xe địa hình

578.000đ

680.000đ

02/02–
31/05/2022

Cắm trại

527.000đ

620.000đ

02/02–
31/12/2022

Loại hình
sản phẩm/ dịch vụ

Thông tin doanh nghiệp

KHU ĐIỂM DU LỊCH VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ
1
Công viên thám hiểm Kong Forest
Chỉ cách trung tâm thành phố Nha Trang hơn 30km,
Kong Forest là công viên nhiệt đới nằm ở Hòn Bà, xã
Suối Cát, huyện Cam Lâm, Nha Trang là một điểm đến lý
tưởng cho du khách đam mê du lịch sinh thái.
Website: https://kongforest.com/
Điện thoại: 0916.740.239
Email: anh.nguyenhong@westpacific.vn
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Trượt cáp giữa tán rừng

1.011.500đ

1.190.000đ

01/06–
31/12/2022

Lái xe địa hình

1.156.000đ

1.360.000đ

01/06–
31/12/2022

Ngắm hoàng hôn trên Vịnh Nha
Du thuyền Sealife Nha Trang
Du thuyền Sealife được biết tới là sản phẩm du thuyền Trang
mới nhất của Sealife Group – đơn vị tiên phong về dịch Thời gian: 17:00 -21:00
vụ tàu ngủ đêm tại Việt Nam. Trong khi du thuyền
Sealife Legend trở thành sản phẩm nổi tiếng tại vịnh Hạ
Long và vịnh Lan Hạ, thì du thuyền Sealife Nha Trang
1

900.000đ

Từ
ngày
29/16/2/2022
(tức từ 7/12
-6/1
Âm

mới được xây dựng vào năm 2019, thực hiện sứ mệnh
chinh phục vịnh Nha Trang tuyệt đẹp, mang đến những
chuyến hành trình thăm vịnh trong ngày tuyệt vời tại đây.
Website: https://www.sealifegroup.com/
Điện
thoại:
0342.102.994
Email: sm-nt@sealifegroup.com
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KDL Galina Lake View Hồ Kênh Hạ
Khu du lịch chỉ mất khoảng 20 phút di chuyển từ trung
tâm thành phố và là điểm đến không thể bỏ qua của mỗi
du khách khi đến với thành phố biển Nha Trang xinh đẹp.
Một không gian xanh mát, trong lành, nơi bạn có thể hòa
mình vào thiên nhiên, thỏa sức trổ tài câu cá của mình
cùng nhiều hoạt động vui chơi giải trí đa dạng. Cùng với
bạn bè, gia đình thưởng BBQ ngay tại chỗ Galina Lake
View. Nơi này hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm
thật tuyệt vời và đáng nhớ bên bạn bè và người thân.
Điện thoại: 0905.991.868
Email: haidanggroup@yahoo.com.vn

lịch)

Combo khách gia đình (cho 2 đến 4
người)

Khách lẻ

Từ
ngày
17/01
29/01/2022

Combo tất niên (áp dụng từ 10
khách)

Công ty lữ
hành

Khách lẻ

Từ
ngày
10/01
31/01/2022

Các sản phẩm cung cấp tại đơn vị:
Tham quan, nhà hàng, câu cá, đạp
vịt, phòng check-in (để chụp ảnh)

Công ty lữ
hành

Khách lẻ

Cả năm

780.000đ

1.020.000đ

Tour tiệc Cocktail ăn tối ngắm
Du thuyền Emperor Cruises Nha Trang
Là du thuyền sang trọng đầu tiên cung cấp trải nghiệm du hoàng hôn ((16h-20h)
lịch năm sao tại Vịnh Nha Trang và Hạ Long, Emperor
Cruises được thiết kế tinh tế, đảm bảo cho du khách tận
Khám phá Vịnh Nha Trang (8hhưởng trải nghiệm từng khoảnh khắc.
15h)
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Từ
ngày
01/02
06/02/2022

Website: https://emperorcruises.com/vi/
Điện thoại: 09014.596.396
Email: nt.ssm@emperorcruises.com

Tour tiệc Cocktail ăn tối ngắm
hoàng hôn ((16h-20h)

650.000đ

850.000đ

Khám phá Vịnh Nha Trang (8h15h)

Từ
ngày
15/01
31/01/2022
và 07/0231/3/2022

CƠ SỞ LƢU TRÚ
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Khu Du Lịch Pax Ana Dốc Lết Resort & Spa
Toạ lạc trên bãi biển Dốc Lết với bờ cát trắng tinh khôi
trải dài. Pax Ana Dốc Lết là khu nghỉ dưỡng mới nhất
đem đến cho du khách những ấn tượng khó quên, đặc
trưng với các Bungalow được thiết kế theo phong cách
truyền thống Việt Nam kết hợp với tiện nghi hiện đại tạo
nên một cảm giác ấm áp và thư giãn.
Điện thoại: 0973.091.626
Email: sales@paxanadoclet.com

Khuyến mãi Mùa Lễ Hội – PAX 22-01
Ƣu đãi Mùa Lễ Hội bao gồm:
- Giá bao gồm ăn sáng cho 2 người lớn & 2 trẻ em dưới 12 tuổi.
- Giá đã bao gồm phí và thuế
Pax Semi Garden Pool

1.770.000đ

2.044.000đ

Pax Seaview

1.870.000đ

2.160.000đ

Bungalow Garden View

2.760.000đ

3.188.000đ

Bungalow Seaview

3.160.000đ

3.650.000đ

Bungalow Beach Front

3.550.000đ

4.100.000đ

Khuyến mãi Kì nghỉ biển
– PAX 22-01
Pax Semi Garden Pool
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1.380.000đ

1.594.000đ

Giai đoạn
Lễ
Tết
(30/108/02/2022)

Từ
ngày
09/02
–
31/03/22
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Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa
Chỉ cách thành phố Nha Trang 30 phút và cách sân bay
quốc tế Cam Ranh 20 phút lái xe, được bao quoanh bởi
mảng xanh của những khu vườn nhiệt đới tuyệt đẹp và bờ
biển xanh ngọc trải dài, Cam Ranh Riviera Beach Resort
& Spa là sự kết hợp tuyệt vời trọn gói giữa các hoạt động
vui chơi, ẩm thực nổi bật, là nơi lưu trú lý tưởng cho các
cặp đôi và gia đình đang tìm kiếm một kỳ nghỉ độc đáo và
đáng nhớ tại Cam Ranh, Việt Nam.
Website: http://www.rivieraresortspa.com/
Điện thoại: (0258) 3989.898 – 0941.318.008
Email: se.nha@rivieraresortspa.com

Pax Seaview

1.480.000đ

1.709.000đ

Bungalow Garden View

1.970.000đ

2.275.000đ

Bungalow Seaview

2.370.000đ

2.737.000đ

Bungalow Beach Front

2.760.000đ

3.188.000đ

All Inclusive Package
(Tết Rộn Ràng-Vạn Niềm Vui)
Nội dung chƣơng trình: Phòng
Deluxe Ocean view tiêu chuẩn; Ăn
uống trọn gói bao gồm Buffet sáng,
trưa, tối (phục vụ không giới hạn
các loại trà , cà phê, bia, các loại
nước uống không cồn); Đồ ăn nhẹ
giữa buổi sáng, chiều tại Snack
Bar; Uống không giới hạn các loại
nước có cồn & không có cồn tại các
quầy Bar của Khu Nghỉ Mát; Hoạt
động giải trí hàng ngày cho người
lớn và trẻ em: Yoga, Zumba, Bóng
nước, Gym, Câu lạc bộ trẻ em; Vui
chơi tại công viên nước Aqual Park
hàng ngày; Hoạt động hoạt náo
hàng đêm tại sân khấu Riviera
Spark; Dịch vụ hồ bơi, bãi biển; Xe
buýt đón & tiễn sân bay; Xe buýt
đưa đón vào trung tâm thành phố
Nha Trang theo lịch định sẵn; Miễn
4

3.420.000đ

3.800.000đ

Hạn đặt:
16/01–
28/02/2022
Hạn sử
dụng:
16/01–
31/05/2022

phí ăn uống trọn gói cho 2 trẻ em
dưới 6 tuổi (ngủ chung giường với
bố mẹ)
Quy định lƣu trú:
Ở tối thiểu 02 đêm trong giai đoạn
Lễ Tết
02/02 – 07/02/2022
30/04 – 02/05/2022
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Khách sạn Queen Ann Nha Trang
Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên con đường vàng Trần Phú,
khách sạn Queen Ann Nha Trang đạt tiêu chuẩn 5 sao là
điểm đến yêu thích của nhiều du khách trong và ngoài
nước. Khách sạn được thiết kế độc đáo trực diện biển, nội
thất sang trọng được nhập khẩu hoàn toàn từ Châu Âu, hệ
thống dịch vụ đa dạng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách
hàng cùng đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên
nghiệp.
Website: https://www.queenannnhatrang.com/vi/
Email: dosm@queenannhatrang.com
Điện thoại: 0911.857.678
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Khách sạn LeMore Nha Trang
Tọa lạc tại thành phố Nha Trang, khách sạn chỉ cách biển
hơn 5 phút đi bộ. Đồng thời nằm gần các trung tâm mua
sắm, cửa hàng, quán cà phê. Lemore Hotel không chỉ là
nơi lý tưởng để khách du lịch, gia đình thư giãn và vui
chơi mà còn là lựa chọn hàng đầu cho việc tổ chức hội
nghị, tour du lịch Tham quan đảo với dịch vụ chuyên
nghiệp.

“HONEYMOON PACKAGE”
- 01 đêm phòng Deluxe và ăn sáng
cho 02 khách.
- 01 bữa tối lãng mạng cho 02
khách.
- Miễn phí trang trí Honey Moon.
- Miễn nâng hạng phòng/nhận
phòng sớm/trả phòng muộn.
- Giảm 10% giá dịch vụ ăn uống tại
Nhà hàng.
- Giảm 15% giá cho đêm thứ 2.

1.450.000đ

1.675.000đ

Deluxe City View

500.000đ

Senior Deluxe City View

550.000đ

Premier Deluxe Sea View

600.000đ

Lemore Suite Sea View
5

1.000.000đ

Từ
ngày
15/01
31/3/2022
(trừ
ngày
01/02
07/02/2022)

Website: https://lemorehotels.com/en/hompage-en/
Điện thoại: 0258.3909.789
Email: sm@lemorehotels.com
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Giường phụ

200.000đ

Phụ thu người thứ 3 (không kê
giường phụ)

150.000đ

Phụ thu trẻ em 6 đến 11 tuổi (không
kê giường phụ)

100.000đ

Khách sạn Ibis Styles Nha Trang

2.565.000đ

2.850.000đ

2.205.000đ

2.450.000đ

3.465.000đ

3.850.000đ

3.105.000đ

3.450.000đ

Deluxe Seaview

630.000đ

800.000đ

Senior Deluxe Seaview

730.000đ

900.000đ

Suite Seaview with balcony

900.000đ

1.000.000đ

1.900.000đ

2.500.000đ

Một không gian ấm áp và sự tiếp đón nồng hậu, ibis
Styles Nha Trang mang đến cho bạn mọi điều cần thiết Tết Ibis Package 3 ngày 2 đêm (bao
gồm 02 bữa ăn trưa, 02 Massage
nhất cho một kỳ nghỉ thú vị, một chiếc giường sang trọng, Body)
thoải mái cùng với phòng tắm tiện nghi.
Website: https://ibisstylesnhatrang.com/vi/ .
Điện thoại: 0258.627.4997 hoặc 0905.104.739
Email: h9578@accor.com
Nhâm Dần Package 4 ngày 3 đêm
(bao gồm 2 bữa trưa)
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Seasing Boutique Hotel
Nằm cách bãi biển 40 m, cách trung tâm thành phố Nha
Trang 3 km, cách sân bay 40km, cách Hòn Chồng (Khánh
Hòa) 1 km, cách Tháp Chàm PoNagar 2 km.
Website: www.seasinghotel.com
Điện thoại: (0258) 3540 223 hoặc 091 1350 709
Email: sm@seasinghotel.com

Family Suite
6

Từ
ngày
31/01
–
06/02/2022
Trước ngày
31/01
và
sau
06/02/2022
Từ
ngày
31/01
–
06/02/2022
Trước ngày
31/01
và
sau
06/02/2022

Từ
ngày
02/0205/02/2022
(Mùa Tết)

Deluxe Seaview

Khách sạn Trần Viễn Đông
Tọa lạc trên con đường Lê Thánh Tôn sầm uất và Trần
Hưng Đạo yên tĩnh. Chỉ mất 3 phút đi bộ du khách đã có
thể đến bãi biển để tận hưởng không gian của biển xanh
cát vàng của thành phố Nha Trang xinh đẹp. Khách sạn
thu hút du khách bởi nét kiến trúc cổ điển kiểu Pháp cùng
với chất lượng dịch vụ và sản phẩm luôn được khách
hàng đánh giá cao.
Website: www.tranviendonghotel.vn
Điện thoại: (0258)3523.606 hoặc 0911.470.269
Email: sale@tranviendonghotel.vn

550.000đ

Senior Deluxe Seaview

530.000đ

650.000đ

Suite Seaview with balcony

700.000đ

800.000đ

1.700.000đ

1.900.000đ

Family Suite
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430.000đ

Phòng Deluxe (tối đa 02 khách/
phòng)

Phòng Deluxe (tối đa 02 khách/
phòng)
Bao gồm:
- Ăn sáng Combo
- Bãi đậu xe
- Phòng tập Gym
- Hồ bơi

7

600.000đ

700.000đ

700.000đ

800.000đ

Từ
ngày
15/01
01/02/2022
Từ
ngày
06/0230/6/2022

Qúy I/2022
(trừ
ngày
Tết)
Từ
ngày
01/02
–
05/02/2022
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Duyên Hà Resort Cam Ranh
Khu nghỉ dưỡng mang đến du khách một cảm rất thân
thuộc như ngôi "Nhà”. Nơi họ luôn mong muốn trở về
cùng với người thân yêu. Duyên Hà Resort Cam Ranh
được tạo ra để trở thành ngôi nhà của bạn khi bạn xa nhà,
đảm bảo bạn vẫn cảm thấy an yên và hạnh phúc cùng
người thân yêu.
Website: www.duyenharesorts.com
Điện thoại: (0258) 3986 888 hoặc 0903 502 019
Email: reservation@duyenhagroup.com

Combo ẩm thực và miễn phí hồ
bơi
- Thời gian sử dụng hồ bơi: 8h-17h
- Địa điểm: Phục vụ bữa sáng tại
nhà hàng The Beach House
- Áp dụng: Khách outside
- Không phục vụ khăn tắm tại hồ
bơi

150.000đ

Từ 11/01 –
30/01/2022
và 06/0230/06/2022

Chào 2022
- 01 đêm bao gồm ăn sáng
- Miễn phí xe buýt theo lịch khu nghĩ dưỡng
- Miễn phí sử dụng dịch vụ phòng Gym
- Miễn phí 02 trẻ dưới 12 tuổi (ngủ &ăn cùng bố
mẹ)
- Trẻ em vui chơi giải trí tại Kids Club với các
hoạt động thú vị
- Miễn phí trải nghiệm thuyền Kayak, ván chèo
đứng
Premium Room/Deluxe Room/
Deluxe Sky

1.680.000đ

Deluxe Terrace Ocean

2.050.000đ

Villa 1 Bed-room Garden

3.000.000đ
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Từ 10/01 –
30/6/2022
(không áp
dụng dịp
Tết)

Villa 1 Bed-room Pool

3.800.000đ

Villa 2 Bed-room Garden

4.450.000đ

Villa 2 Bed-room Pool

5.700.000đ

Villa 3 Bed-room Garden

6.300.000đ

Villa 3 Bed-room Pool

8.000.000đ

Villa 4 Bed-room Garden

8.550.000đ

Villa 4 Bed-room Pool

10.300.000đ

Combo ẩm thực hồ bơi và nghỉ
dƣỡng (Full Day Delight)
- Loại phòng: Premium
- Số lượng khách:m 02 khách
- Phòng ở sử dụng trong ngày từ 09
-18h
- Tăng thêm 01 Pool Combo (01
món ăn và nước uống) cho mỗi
khách.
- Miễn phí cho trẻ em dưới 01 tuổi
đi cùng bố mẹ.
- Miễn phí cho trẻ vui chơi tại Kids
Club với hoạt động hàng ngày.
- Miễn phí xe bus đưa đón từ Nha
Trang (khi đặt từ 4 phòng trở lên).
- Miền phí trải nghiệm thuyền
Kayak, ván chèo đứng SUP.
- Miễn phí phòng Gym
9

880.000đ

Từ 11/01 –
30/6/2022

- Giảm 50% trên giá niêm yết Spa
- Giảm 30% trên giá niêm yết dịch
vụ Karaoke & dịch vụ ẩm thực
(Không áp dụng dịch vụ ẩm thực
tại phòng).
- Giảm 20% trên giá niêm yết dịch
vụ thể thao nước khác.
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Evason Ana Mandara
Tọa lạc vô cùng lý tưởng để du lịch khi nằm ở Bờ biển
đường Trần Phú, Nha Trang. Ấn tượng là trong khuôn
viên của khách sạn được phủ xanh bởi một khu vườn
nhiệt đới tách biệt với cuộc sống xô bồ.
Website:https://www.sixsenses.com/en/evasonresorts/evason-ana-mandara
Điện thoại: 093 877 1578
Email: han.to@sixsenses.com

Vui Xuân – FLA22-01
Đặt 2 phòng/ 2 đêm: giảm 10%
Đặt 4 phòng/ 4 đêm: giảm 15%
-Gía bao gồm ăn sáng cho 2 người lớn & 2 trẻ em dưới 12 tuổi
-Ở tối thiểu 2 đêm trong giai đoạn này.
-Ở 2 đêm sẽ có đón tiễn sân bay miễn phí
Garden View

2.390.000đ

2.760.450đ

Superior Sea View

2.960.000đ

3.418.800đ

Deluxe Sea View

4.010.000đ

4.631.550đ

Deluxe Beachfornt

4.880.000đ

5.636.400đ

Ana Mandara Suite

5.240.000đ

6.052.200đ

Xuân Trọn Vẹn – FLA22-02
- Chương trình này khách sẽ được 1 trong 3 lựa chọn: ăn 3 bữa,
hoặc trải nghiệm picnic trong ngày tại Pax Ana Dốc Lết, hoặc
trải nghiệm SixSenses Spa.
-Ở tối thiểu 2 đêm
-Ở 2 đêm sẽ có đón tiễn sân bay miễn phí
*** Gía đã bao gồm 5% phí phục vụ & 10% VAT.
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Giai đoạn
Lễ Tết
(30/01 08/02/2022)

Garden View

3.300.000đ

3.811.500đ

Superior Sea View

3.700.000đ

4.273.500đ

Deluxe Sea View

4.600.000đ

5.313.000đ

Deluxe Beachfornt

5.300.000đ

6.121.500đ

Ana Mandara Suite

5 500 000đ

6.352.500đ

Vui Xuân – FLA22-01
Đặt 2 phòng/ 2 đêm: giảm 10%
Đặt 4 phòng/ 4 đêm: giảm 15%
- Giá bao gồm ăn sáng cho 2 người lớn & 2 trẻ em dưới 12 tuổi
- Ở 2 đêm sẽ có đón tiễn sân bay miễn phí
Garden View

1.890.000đ

2.182.950đ

Superior Sea View

2.460.000đ

2.841.300đ

Deluxe Sea View

3.510.000đ

4.054.050đ

Deluxe Beachfront

4.380.000đ

5.058.900đ

Ana Mandara Suite

4.740.000đ

5.474.700đ

Xuân Trọn Vẹn -FLA22-02
- Ưu đãi gói Xuân Trọn Vẹn Chương trình này khách sẽ được 1
trong 3 lựa chọn: ăn 3 bữa, hoặc trải nghiệm picnic trong ngày tại
Pax Ana Dốc Lết, hoặc trải nghiệm SixSenses Spa.
- Ở 2 đêm sẽ có đón tiễn sân bay miễn phí
*** Gía đã bao gồm 5% phí phục vụ & 10% VAT
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Giai đoạn
ngày
thường
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Galina Hotel & Spa
Tọa lạc ngay trung tâm thành phố Nha Trang và chỉ mất 5
phút đi bộ đến bãi biển, Galina Hotel Mud Bath & Spa là
sự lựa chọn mới mẻ và thực sự hoàn hảo dành cho du
khách khi đến với thành phố biển xinh đẹp. Ngoài ra, tại
GALINA PREMIUM HOTEL chúng tôi còn có cơ sở
ngâm tắm bùn khoáng nóng thiên nhiên và trung tâm
chăm sóc sức khỏe sắc đẹp lớn nhất thành phố Nha
Trang, với hệ thống cơ sở vật chất tốt nhất và hiện đại
nhất.
Được thiết kế cho cả các chuyến du lịch nghỉ ngơi và
công tác, Khách sạn Galina Hotel Mud Bath & Spa tọa
lạc tại vị trí lí tưởng ở phường Lộc Thọ; một trong những
khu vực nổi tiếng và sầm uất nhất của thành phố. Chỉ
cách trung tâm thành phố khoảng 0.5 km và bạn có thể
đến sân bay trong vòng 40 phút. Với vị trí thuận lợi,
khách sạn dễ dàng tiếp cận những điểm tham quan du lịch
nổi tiếng của thành phố.

Garden View

2.800.000đ

3.234.000đ

Superior Sea View

3.200.000đ

3.696.000đ

Deluxe Sea View

4.100.000đ

4.735.500đ

Deluxe Beachfornt

4.800.000đ

5.544.000đ

Ana Mandara Suite

5.000.000đ

5.775.000đ

Chƣơng trình “Lì Xì Đêm Nghỉ”
mừng Xuân Nhâm Dần 202 (chỉ
áp dụng khách lẻ)
Khi mua 2 vé tắm bùn 350.000đ/vé,
được tặng 1 đêm nghỉ ở hạng
phòng Superior tại khách sạn

350 000đ/vé

Từ 21/01
đến hết
28/02/2022

Combo ăn sáng tại BÚN CHẢ
HAI THƠM chỉ với 79K (chỉ áp
dụng khách lẻ)

79
000đ/combo

Từ nay đến
hết
31/01/2022

Ƣu đãi đặt phòng cho đoàn (từ 10
phòng trở lên)
(chỉ áp dụng khách lẻ)
Không phụ thu Tết Nguyên Đán
Tặng 1 vé tắm bùn cho mỗi khách
trong đoàn khi lưu trú từ 03 đêm trở
lên.

ROH
700.000đ/p
hòng/đêm
(bao gồm ăn
sáng)

Từ nay đến
hết
28/02/2022
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Website: https://www.galina.vn/
Điện thoại: 0938.573.786
Email: gsales@haidanggroup.com
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Diamond Bay Hotel
Tọa lạc tại số 20 Trần Phú – con đường biển đẹp nhất
thành phố Nha Trang, khách sạn Diamond Bay Nha
Trang sở hữu 275 phòng khách sạn sang trọng, tiện nghi
cao cấp cũng nhiều dịch vụ hấp dẫn, hứa hẹn sẽ đáp ứng
mọi nhu cầu của khách hàng về nghỉ dưỡng, giải trí, ẩm
thực.
Đa số các phòng của khách sạn Diamond Bay Nha Trang
đều có tầm nhìn hướng biển, cùng với đầy đủ hệ thống
tiện ích như hồ bơi hướng biển, spa, phòng tập gym, nhà
hàng Âu-Á, phòng họp, hội nghị, tiệc cưới với chất lượng
dịch vụ được nhiều du khách yêu thích và công nhận.
Điện thoại: 0258.3819777
Website: www.diamondbayhotel.com

VUI TẤT NIÊN – MỪNG TÂN
NIÊN CÙNG GALINA
-Sân khấu, âm thanh, ánh sáng
chuyên nghiệp.
-Thực đơn đa dạng.
-Không gian ấm cúng, sang trọng
với đội ngũ tổ chức tiệc chuyên
nghiệp. ĐẶC BIỆT: Chúng tôi thiết
kế menu riêng với nhiều mức giá
khác nhau theo yêu cầu của quý
khách.

Từ
199.000đ/
khách

Từ nay đến
hết
28/02/2022

COMBO TẮM BÙN & SPA
Giảm 20% khi đặt trước qua
fanpage/ hotline khách sạn

640.000đ/
combo

Từ 21/01
đến hết
28/02/2022

- Nhận phòng sớm và trả phòng
muộn trược 14h00 (theo tình trạng
khách sạn)
- Giảm 10% cho các dịch vụ giặt ủi
và ăn uống
- Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng
cho 3 hạng phòng Grand, Grand
Ocean, Grand Royale và theo tình
trạng phòng của khách sạn
- Áp dung cho 100 phòng đầu tiên
đăng kí
Phụ thu trẻ em 6 - 12 tuổi :
200.000VND/bé/đêm
Phu thu giường phụ em bé:
13

650.000đ

Giai đoạn
đặt phòng &
nhận phòng
từ nay đến
hết
31/03/2022

Email: reservation@diamondbayhotel.com

300.000/giường/đêm
Phụ thu người lớn kèm giường phụ:
500.000VND/người/đêm
- Nhận phòng sớm và trả phòng
muộn trược 14h00 (theo tình trạng
khách sạn)
- Giảm 10% cho các dịch vụ giặt ủi
và ăn uống
- Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng
cho 3 hạng phòng Suite, Prime
Suite, Elite Suite và theo tình trạng
phòng của khách sạn
- Áp dung cho 100 phòng đầu tiên
đăng kí
Phụ thu trẻ em 6 - 12 tuổi :
200.000VND/bé/đêm
Phu thu giường phụ em bé:
300.000/giường/đêm
Phụ thu người lớn kèm giường phụ:
500.000VND/người/đêm
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MerPerle Hòn Tằm Resort
Khu nghỉ dưỡng cao cấp MerPerle Hòn Tằm Resort sở
hữu địa thế độc đáo trên đảo Hòn Tằm, một trong 4 hòn
đảo đẹp nhất Vịnh Nha Trang. Chỉ mất 10 phút đi cano
cao tốc qua đảo, hòa mình giữa thiên nhiên thơ mộng, nơi
biển trời giao thoa, bao phủ bởi một màu xanh mát bên bờ
biển ngọc cát trắng, mở ra một không gian nghỉ ngơi đẳng
cấp để tận hưởng sự thư giãn tuyệt vời giữa cảnh quan núi
rừng nguyên sơ và biển trời xanh ngắt. Với 114 phòng

Le Bonheur Voyage
Kì nghỉ 3N2Đ dành cho gia đình
tại Resort – đảo Hòn Tằm
(Giá dành cho 02 người lớn +
02 trẻ em dưới 12 tuổi)
Soul in Love
Kì nghỉ 3N2Đ dành cho cặp đôi
tại Resort – đảo Hòn Tằm
(Giá dành cho 02 người lớn)
14

1.000.000đ

7.200.000đ

8.500.000đ

Giai đoạn
đặt phòng &
nhận phòng
từ nay đến
hết
31/03/2023

Từ nay đến
hết

30/06/2022

4.200.000đ

4.800.000đ

Từ nay đến
hết

30/06/2022

nghỉ thiết kế sang trọng, thân thiện với thiên nhiên nơi
lắng nghe có tiếng chim hót bên phòng ngủ; hay ngắm
nhìn hệ sinh thái biển đa dạng với những rạn san hô tuyệt
đẹp khi tham gia trò chơi đi bộ dưới biển; là nơi lưu giữ
những khoảnh khắc đẹp nhất cho đám cưới lãng mạn bên
bờ biển của quý khách.
Đạt kỷ lục Việt Nam là “Khu Phức hợp Tắm bùn khoáng
trên đảo lớn nhất Việt Nam”, khu Tắm bùn Hòn Tằm –
với thiết kế hòa mình cùng thiên nhiên núi rừng và tầm
nhìn hút mắt ra Vịnh Nha Trang- mang đến cho quý du
khách trải nghiệm thư giãn tắm bùn/tắm thảo dược, phục
hồi sức khoẻ bằng “ôn tuyền thủy liệu pháp”; hay cảm
giác thư thái khi thả mình dưới dòng thác nước hùng vĩ,
hay ngâm mình trong hồ khoáng Jacuzzi rộng đến hơn
2000m2. Ngoài ra, nơi đây còn mang đến ẩm thực Á
đông cùng các món ăn dân gian Việt tại Nhà hàng Hồn
Việt với tầm nhìn ra vịnh Nha Trang xinh đẹp. Đây chính
là điểm nhấn hoàn hảo trong lịch trình tham quan hay
nghỉ dưỡng cho du khách khi đặt chân đến đảo Hòn Tằm.
Điện thoại: 0902 508 198 (Ms. Lam)
Website: https://www.hontamresort.vn/
Email: dos@merperle.vn

All-Inclusive Vacation
Trọn gói kì nghỉ 3N2Đ tại đảo
Hòn Tằm
(Giá dành cho 02 người
lớn/phòng)

5.900.000đ

Hòn Tằm Daycation
Ngày nghỉ trên đảo (bao gồm
suất tắm bùn)
(Giá dành cho 02 người
lớn/phòng)

1.170.000đ

Check-in Hòn Tằm
Tham quan công viên vui chơi
(bao gồm suất tắm bùn)
(Giá dành cho 01 người lớn)
LOCAL OFFERS
Ưu đãi nghỉ dưỡng 2N1Đ tại
Resort 5* cho người dân Khánh
Hòa & các tỉnh lân cận
(Giá cho 02 người lớn/phòng)

Từ nay đến
hết

30/06/2022

1.340.000đ

Từ nay đến
hết

30/06/2022

280.000đ

320.000đ

Từ nay đến
hết

30/06/2022
2.500.000đ

2.750.000đ

Từ nay đến
hết

30/06/2022

LOCAL OFFERS
Ưu đãi tắm bùn cho người dân
Khánh Hòa & các tỉnh lân cận
(Giá dành cho 01 người lớn)

330.000đ

Seaday Tour + Mud bath
(Giá dành cho 01 người lớn)

550.000đ
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6.800.000đ

360.000đ

Từ nay đến
hết

30/06/2022

680.000đ

Từ nay đến
hết

31/12/2022
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MerPerle Beach Hotel
Với lối kiến trúc theo kiểu châu Âu, 124 phòng nghỉ tiêu
chuẩn 4 sao của MerPerle Beach Hotel là không gian
sang trọng và quý phái giữa thành phố biển sôi động. Tại
MerPerle Beach Hotel, chúng tôi trau chuốt từng chi tiết
nhỏ trong cung cách phục vụ để mang lại trải nghiệm
đáng nhớ cho du khách!
Điện thoại: 0902 508 198 (Ms. Lam)
Website: https://www.hontamresort.vn/
Email: dos@merperle.vn

Seaday
Tour
(Cano+Tắm
biển+Ăn)
(Giá dành cho 01 người lớn)

493.000đ

Tắm bùn (Cano+Tắm bùn
trọn gói+Ăn)
(Giá dành cho 01 người lớn)

330.000đ

PHÒNG + ĂN SÁNG
(Giá
dành
cho 02
lớn/phòng/đêm)

550.000đ

Từ nay đến
hết

31/12/2022

người

PHÒNG + ĂN SÁNG+SUẤT
TẮM BÙN (CANO + TRỌN GÓI
TẮM BÙN KHOÁNG + ĂN
TRƢA HỒN VIỆT)
(Giá dành cho 02 người
lớn/phòng/đêm)

Từ nay đến
hết

31/12/2022

640.000d

PHÒNG + ĂN SÁNG+SUẤT
TẮM BÙN (CANO + TRỌN GÓI
TẮM BÙN KHOÁNG)
(Giá
dành
cho 02 người
lớn/phòng/đêm)
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560.000đ

1.070.000đ

1.300.000đ

