WELLNESS RESORT

KHU NGHỈ DƯỠNG TIA WELLNESS RESORT MỞ CỬA CHÍNH THỨC VỚI SỰ THAY ĐỔI TÁO BẠO
DƯỚI MÔ HÌNH TĨNH DƯỠNG TÂM VÀ THÂN.

[Đà Nẵng, tháng 03 năm 2021] Sau quá trình nâng cấp toàn diện, Khu nghỉ dưỡng TIA Wellness Resort
bắt đầu mở cửa phục vụ du khách từ ngày 19 tháng 03 năm 2021.
TIA Wellness Resort là một phiên bản hoàn toàn mới dựa trên nền tảng của Khu nghỉ dưỡng từng
được vinh danh trong các giải thưởng danh tiếng tại Châu Á – Fusion Maia Đà Nẵng. Trong hành trình
trải nghiệm với TIA Wellness Resort, du khách sẽ được tận hưởng những kz nghỉ đi kèm với chương
trình Sống khỏe và Tĩnh dưỡng độc đáo. Với sự tùy biến linh hoạt trong từng gói dịch vụ, du khách sẽ
được cung cấp một nơi an trú tuyệt hảo để khám phá chính mình.

Trích lời của ông Ramon Imper, Tổng quản lý khu nghỉ dưỡng, người sẽ tiếp tục dẫn dắt thương hiệu
mới của chúng tôi: “Những dấu ấn đặc trưng của Khu nghỉ dưỡng trước đây vẫn luôn được gìn giữ,
bạn sẽ cảm nhận được phương châm hiếu khách và trãi nghiệm các liệu trình spa đi kèm mỗi phòng ở.
Chúng tôi đã nâng tầm tiêu chuẩn phục vụ để du khách có được trải nghiệm chăm sóc sức khỏe nâng
cao khi lựa chọn nghỉ dưỡng cùng chúng tôi”.
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Aaran Solh, Giám đốc sáng tạo Sống khỏe của Luminary Wellness Management, đối tác điều hành đã
hỗ trợ dự án tái thiết và quản l{ của chúng tôi chia sẻ: “Đóng vai trò quan trọng trong cuộc tái thiết
thương hiệu mới, Trung tâm chăm sóc sức khỏe TIA tự hào khi cung cấp thêm những liệu trình chăm
sóc đặc biệt được xây dựng dành riêng cho du khách, chuỗi những trải nghiệm sáng tạo và các lớp
điều tiết hơi thở, tất cả những hoạt động này đều được chăm chút kỹ lưỡng để hỗ trợ du khách khơi
mở những tiềm năng sáng tạo bên trong họ, và rõ ràng đây là những điều vô cùng cấp thiết trong
hành trình chuyển hóa của mỗi cá nhân sau giai đoạn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid”

Chúng tôi vô cùng hào hứng để chào đón du khách và đã sẵn sàng để tiếp nhận mọi thông tin tư vấn
cũng như đặt phòng.
Vui lòng theo dõi các thông tin và cập nhật về TIA Wellness Resort ngay dưới đây:
Thư viện ảnh: Bấm vào đây để tải về
Thông tin về Khu nghỉ dưỡng: Bấm vào đây để tải về
Thông tin về Trung tâm chăm sóc sức khỏe: Bấm vào đây để tải về
Menu liệu trình Sống Khỏe và Tĩnh Dưỡng: Bấm vào đây để tải về
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Về Khu nghỉ dưỡng TIA Wellness Resort
TIA Wellness Resort được tái thiết từ thương hiệu danh tiếng Châu lục – Fusion Maia Đà Nẵng. Khu
nghĩ dưỡng được đổi tên và nâng cấp để kết nối dịch vụ spa từng đạt các giải thưởng danh giá với
chương trình chăm sóc sức khỏe tân tiến nhất hiện nay để làm khơi dậy năng lượng sáng tạo trong
mỗi du khách. Trọn gói nghỉ dưỡng bao gồm dịch vụ lưu trú tại biệt thự hồ bơi, những liệu trình spa và
các hoạt động sống khỏe.
Về Luminary Wellness Management
Luminary Wellness Management có chuyên môn trong lĩnh vực thiết kế, lập chương trình và vận hành
các kz nghỉ tĩnh dưỡng. Họ hỗ trợ cho các Spa, các trung tâm chăm sóc sức khỏe, khu nghỉ dưỡng và
tĩnh dưỡng trong việc triển khai và tích hợp hoạt động chăm sóc sức khỏe với qui mô chiến lược xuyên
suốt. Phạm vị hoạt động bao gồm phát triển mô hình, lập chương trình, hỗ trợ kỹ thuật, giai đoạn tiền
khai trương, quản l{ vận hành và kết nối với mạng lưới kinh doanh toàn cầu.

LIÊN HỆ VỚI TIA WELLNESS RESORT

Email đặt phòng: reservation@tiawellnessresort.com
Email bộ phận kinh doanh: sales@tiawellnessresort.com
Email bộ phận tiếp thị & truyền thông: marketing@tiawellnessresort.com
Trang web: https://tiawellnessresort.com
Điện thoại: +84 236 3967 999
Liên hệ với trung tâm GSA Toàn cầu: https://luminarywellnessgsa.com/about-us/
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