CHUYỆN CÙNG TIA
Nương theo con sóng lớn đã làm thay đổi thế giới trong năm 2020, chúng
tôi cũng trở mình để hòa nhập với nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh
mới. TIA được hình thành như một lời khẳng định tôn chỉ mới của chúng tôi
trong việc đề cao các giải pháp chăm sóc sức khỏe thuần túy vượt lên trên
các nhu cầu thư giãn thông thường. Thấu hiểu tầm quan trọng của sự phục
hồi sức khỏe thể chất và �nh thần trong sự chuyển mình lần này, chúng tôi
hướng đến sứ mệnh �ếp sức cho khách hàng để họ nắm lấy vai trò chủ
động trong quá trình kiến tạo cuộc sống của chính họ thông qua những liệu
pháp �nh dưỡng tạo cảm hứng và giúp chuyển hóa.

GIỚI THIỆU VỀ KHU NGHỈ DƯỠNG
TIA WELLNESS RESORT RESORT
Khu nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe thể chất và �nh thần TIA Wellness Resort
được cải �ến từ Khu nghỉ dưỡng từng được vinh danh trong các giải thưởng tầm cỡ
Châu Á - Fusion Maia Đà Nẵng. Thương hiệu vốn đã được khẳng định bởi dịch vụ chăm
sóc sức khỏe tuyệt vời đi kèm với sản phẩm lưu trú, nay khoác lên mình chiếc áo mới
định danh trở lại khái niệm kỳ nghỉ thư giãn. Giờ đây trải nghiệm nghỉ dưỡng không chỉ
là những phút giây ngắn ngủi ẩn mình ra khỏi vướng bận ngày thường, đồng hành với
mỗi kỳ nghỉ là những chương trình chăm sóc chuyên sâu trợ lực cho du khách bước ra
khỏi những thói quen hàng ngày và chạm đến những �ềm năng bên trong chính mình.
Bằng việc chủ động lắng nghe và chăm sóc những cảm xúc �êu cực, quan sát và nhận
ra những điều đang hiện hữu, khởi đầu hành trình quay về nương tựa với chính mình
đầy sảng khoái và mới mẻ.

Du khách luôn có cơ hội lựa chọn 1 trong 2 sản phẩm lưu trú với tôn chỉ đề cao động lực sống có mục đích, trọn vẹn và
tràn đầy năng lượng sáng tạo. Kỳ Nghỉ Sống Khỏe trọn gói mang đến 02 liệu trình chăm sóc sức khỏe với mỗi đêm lưu trú
(tổng cộng 80 phút mỗi người) và các hoạt động nghỉ dưỡng khác. Trong khi đó, Kỳ Nghỉ Tĩnh Dưỡng trọn gói trong thời
gian lưu trú 4 ngày 3 đêm được thiết kế dành riêng cho mỗi người với 02 liệu pháp chăm sóc chuyên sâu mỗi đêm (tổng
cộng 120 phút mỗi người) hướng đến an nhiên �nh tại và tràn đầy cảm hứng. Đồng hành với hai gói sản phẩm là những
hoạt động phụ trợ cho thói quen chăm sóc sức khỏe trọn vẹn như: Lớp học tổng quan về Điều Tiết Hơi thở; Lớp Thái Cực
Quyền cơ bản; Lớp Yoga Flow và những buổi trải nghiệm sáng tạo với trà TIA. Thấu hiểu sự quan trọng của bữa điểm tâm
và chế độ dinh dưỡng hằng ngày, TIA phục vụ bữa ăn sáng suốt cả ngày bằng Bếp ăn thực dưỡng và dịch vụ đến từ Trái �m
với sứ mệnh đề cao sự thư giãn, sảng khoái và sự thể hiện cá nhân. Trải nghiệm khám phá bản thân trong chuyến nghỉ
dưỡng sẽ thêm phần thú vị với những chương trình nghệ thuật và sự kiện ẩm thực được tổ chức định kỳ.
Những căn biệt thự có hồ bơi và sân vườn riêng là nơi an trú cho quá trình Chuyển hóa kết nối sợi dây vô hình của mỗi Du
khách với sự �nh tại bên trong chính mình. Khu nghỉ dưỡng tọa lạc trên bãi biển mang nét đẹp thuần khiết tại vùng duyên
hải miền Trung và trên mạch giao lộ với 03 địa danh di sản Thế giới đem đến những cảm nhận về văn hóa địa phương được
biến tấu với phong cách riêng mang dấu ấn TIA. Tận sâu trong từng thiết kế của Khu nghỉ dưỡng phảng phất hơi thở của
hoàng thành cổ xưa, đưa du khách bước vào chuyến hành hương về vùng đất thánh.
Tại TIA, chúng tôi trao cho du khách quyền trở thành vai trò �ch cực để tạo nên hiện thực của chính mình. Những hướng
dẫn viên chăm sóc sức khỏe sẽ theo dõi và đồng hành trong suốt hành trình Tĩnh Dưỡng của mỗi khách lưu trú, đảm bảo
khách có thể duy trì được lợi ích lâu dài trong cuộc sống hằng ngày sau khi quay về nhà. Đồng thời, �ếp tục con đường
khám phá bản thân và khơi nguồn sáng tạo bên trong chính mình để thấu hiểu sâu sắc mục đích của sự sống và sẵn sàng
cho những �ềm năng vô hạn.

KỲ NGHỈ SỐNG KHỎE

KỲ NGHỈ TĨNH DƯỠNG

Các liệu pháp chăm sóc và hoạt động phụ trợ được kết
hợp để kích hoạt năng lượng sáng tạo bên trong bạn.

Chương trình �nh dưỡng ngắn 4 ngày 3 đêm được thiết kế
để mở rộng �ềm năng sáng tạo trong cuộc sống!

Biệt thự hồ bơi riêng với bữa sáng mọi lúc

Biệt thự hồ bơi riêng với bữa sáng mọi lúc

2 liệu trình spa cho mỗi đêm lưu trú, tổng cộng 80 phút

2 liệu trình chăm sóc sức khỏe, tổng cộng 120 phút mỗi người

mỗi khách

Các bữa ăn chính thuần chay

Miễn phí đồ ăn và thức uống bổ dưỡng tại mini bar

Miễn phí đồ ăn và thức uống bổ dưỡng tại mini bar.

Buổi trải nghiệm sáng tạo với trà TIA

Buổi trải nghiệm sáng tạo với trà TIA

Lớp điều �ết hơi thở

Lớp điều �ết hơi thở

Các hoạt động Thái cực quyền và Yoga

Các hoạt động Thái cực quyền và Yoga
Đặt lịch hẹn riêng với chuyên gia tư vấn sống khỏe của TIA

DẤU ẤN CỦA KHU
NGHỈ DƯỠNG
Vị trí đắc địa trải dài bên bờ biển tuyệt đẹp
Cơ sở lưu trú toàn bộ là biệt thự có hồ bơi riêng, đi kèm là bữa ăn sáng
mọi lúc và miễn phí toàn bộ đồ ăn thức uống bổ dưỡng tại mini bar
Dịch vụ lưu trú luôn đi kèm với chương trình sống khỏe trọn gói hoặc
�nh dưỡng trọn gói
Các buổi trải nghiệm sáng tạo dưới sự hướng dẫn của chuyên gia và các
lớp học về điều �ết hơi thở
Bếp ăn thực dưỡng và thực đơn thuần chay

BIỆT THỰ
HỒ BƠI

Hãy tận hưởng những �ện ích chăm sóc sức khỏe độc đáo tại TIA và những dịch vụ phụ trợ của khu nghỉ dưỡng cao cấp: phòng
tập đầy đủ �ện nghi với các bộ môn Yoga và Thái cực quyền, internet không dây phủ sóng khắp resort, xe trung chuyển miễn
phí khám phá Hội An, lịch trình sự kiện sống động, các chương trình luân phiên và những chuyên gia trị liệu khách mời.

80 CĂN BIỆT THỰ HỒ BƠI MỘT PHÒNG NGỦ
Diện tích trong nhà 50-60 m2, diện tích sân vườn 33 m2
Hồ bơi 13 m2, tổng cộng 96-106 m2
Căn biệt thự sang trọng với thiết kế thông thoáng hiện đại kết nối phòng khách,
phòng ngủ và phòng tắm. Với thiết kế mở, tầm mắt của bạn sẽ luôn huớng đến
khu vườn và hồ bơi riêng từ bất kì góc nào của biệt thự. Biệt thự được trang bị
hai bồn rửa mặt, bồn tắm lớn, vòi sen tắm đứng, Tivi treo tường, điều hòa, điện
thoại quốc tế, đồ ăn và thức uống bổ dưỡng miễn phí tại mini bar, két sắt, máy
sấy tóc và mạng internet không dây miễn phí.

4 CĂN BIỆT THỰ HỒ BƠI HAI PHÒNG NGỦ
Diện tích trong nhà 110 m2 , diện tích sân vườn 89 m2
Hồ bơi 13 m2, tổng cộng 212 m2
Căn biệt thự rộng rãi và hiện đại với phong cách mở bao gồm phòng khách, quầy
bar và hai phòng ngủ: một phòng được trang bị giường đôi cỡ lớn và phòng còn lại
bố trí hai giường đơn. Cả hai phòng đều có bồn tắm lớn âm sàn và hướng ra sân
vườn với hồ bơi riêng. Biệt thự được thiết kế hai bồn rửa mặt, vòi sen tắm đứng,
Tivi treo tường, điều hòa, điện thoại quốc tế, đồ ăn và thức uống bổ dưỡng miễn
phí tại mini bar, két sắt, máy sấy tóc và mạng internet không dây miễn phí.

1 CĂN BIỆT THỰ HỒ BƠI HAI PHÒNG NGỦ
(hướng biển)
Diện tích trong nhà 190 m2 , diện tích sân vườn 143 m2
Hồ bơi 70 m2, tổng cộng 403 m2
Biệt thự diện �ch lớn với sân vườn và hồ bơi được thiết kế đón gió và thoáng khí.
Tại đây, bạn sẽ được thuởng thức trọn vẹn bãi biển trong tầm mắt. Thiết kế
phòng cách mở, có quầy bar và hai phòng ngủ có bồn tắm lớn âm sàn. Biệt thự
được trang bị hai bồn rửa mặt, vòi sen tắm đứng, Tivi treo tường, điều hòa, điện
thoại quốc tế, đồ ăn và thức uống bổ dưỡng miễn phí tại mini bar, két sắt, máy
sấy tóc và mạng internet không dây miễn phí.

2 CĂN BIỆT THỰ HỒ BƠI BA PHÒNG NGỦ
(hướng biển)
Diện tích trong nhà 190 mét vuông, diện tích sân vườn 143 mét vuông,
Hồ bơi 70 m2, tổng cộng 403 m2
Biệt thự trước biển đậm dấu ấn TIA, với không gian sân vườn thoáng đạt và hồ
bơi rộng lớn. Thiết kế phòng cách mở, có quầy bar và ba phòng ngủ. Phòng ngủ
chính đầy đủ �ện nghi với hai bồn rửa mặt, vòi sen tắm đứng, bồn tắm lớn âm
sàn. Hai phòng ngủ còn lại được bố trí giường đơn với phòng tắm riêng. Ngoài ra
biệt thự được trang bị �vi treo tường, điều hòa, điện thoại quốc tế, đồ ăn và thức
uống bổ dưỡng miễn phí tại mini bar, két sắt, máy sấy tóc và mạng internet không
dây miễn phí.

TRUNG TÂM
CHĂM SÓC
SỨC KHỎE TIA

Khách llưu trú sẽ được chăm sóc bằng hai liệu trình spa mỗi đêm, tổng cộng 80 phút
bao gồm mát-xa, tẩy tế bào chết, ủ dưỡng, chăm sóc da mặt, móng tay và chân. Đối
với khách lựa chọn gói Tĩnh Dưỡng, các liệu trình chăm sóc kèm theo sẽ lên đến 120
phút mỗi ngày với những phương pháp chuyên sâu đặc biệt. TIA kết hợp các bài trị
liệu và hoạt động xây dựng lối sống khỏe để kích hoạt năng lượng sáng tạo.

Facilities
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Một không gian bình yên khơi dậy sự phản chiếu tự thân. Tọa lạc trong
khuôn viên điểm xuyến những tán cây đậm nét nhiệt đới và thêm phần ấn
tượng bởi thác nước nổi trội, Trung tâm chăm sóc sức khỏe của chúng tôi
bao gồm 22 phòng trị liệu, hai salon làm đẹp, hai phòng xông hơi và xông
khô, hai phòng trị liệu thủy sinh, hai phòng thư giãn, khu vực hồ bơi và
thác nước, phòng tập trong nhà, sàn tập yoga ngoài trời và phòng chờ
riêng đầy phong cách cho khách Tĩnh dưỡng.

ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO
Đội ngũ nhân sự tại Khu nghỉ dưỡng bao gồm những hướng dẫn viên
chăm sóc sức khỏe TIA. Tất cả chuyên viên trị liệu đều hoàn thành
chương trình được hướng dẫn bởi các chuyên gia chuyên nghiệp
trong lĩnh vực spa, thêm vào đó là những bài huấn luyện từ các bậc
thầy Reiki, huấn luyện viên Yoga đạt �êu chuẩn, các chuyên gia về
thanh lọc cơ thể và điều �ết hơi thở.

NHỮNG SỰ KIỆN TẠI TIA
Nền tảng cho các sự kiện sáng tạo của chúng tôi bao gồm chuyên mục về lối
sống lành mạnh, khu vực lễ tân, phòng họp, rạp phim, phòng giải trí và không
gian sáng tạo. Tất cả những cơ sở vật chất này đều có thể tùy chỉnh để trở
thành những địa điểm độc đáo cho một cuộc họp, một hoạt động nhóm hay
một buổi tập yoga. Với sự hỗ trợ của các hướng dẫn viên chăm sóc sức khỏe
của chúng tôi, bạn có thể lồng ghép những lớp điều �ết hơi thở, buổi trải
nghiệm sáng tạo và những �ện ích khác vào sự kiện của mình.

ẨM THỰC TẠI TIA
Khu nghỉ dưỡng TIA Wellness Resort tự hào chia sẻ �nh hoa ẩm thực đầy cảm hứng thông qua bếp ăn thực dưỡng. Thực đơn của TIA quan tâm đến
chế độ dinh dưỡng sinh động và đa dạng trong các nguyên liệu thuần chay. Một trong những điểm nhấn của chúng tôi là những trải nghiệm ẩm thực
pop-up sống động, hội ngộ những đặc sản địa phương và năm châu, tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đầy cảm hứng để nuôi dưỡng thân - tâm

NHÀ HÀNG THE DINING ROOM

QUẦY BAR ART LOUNGE

Nhà hàng độc đáo được đặt ngay vị trí trung tâm của Khu nghỉ dưỡng,

Mang đến một không gian đậm chất nghệ thuật để nhâm nhi ly café

nơi mà sự giao thoa giữa các mảng sáng tối làm thức tỉnh mọi giác

truyền thống của người Việt, hay tận hưởng những thức uống bổ

quan bên trong bạn. Trải nghiệm ẩm thực được khéo léo dẫn dắt bằng

dưỡng cho sức khỏe và những món ăn nhẹ hấp dẫn vào ban ngày.

những món khai vị và tráng miệng với âm hưởng địa phương, thực đơn

Khi màn đêm buông xuống, nơi này biến hóa thành một quầy bar ấm

A La Carte hiện đại cùng các nguyên liệu hải sản tươi ngon được chế

cúng, phục vụ những ly vang được lên men từ nho hữu cơ, những ly

biến đa phong cách. Ngoài ra thực khách sẽ còn được thuởng thức

cocktail đầy cảm hứng hay mocktail trái cây tươi mát.

những màn trình diễn thú vị đến từ các đầu bếp của chúng tôi tại
không gian bếp mở.

NHÀ HÀNG THE OCEAN BISTRO

DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI PHÒNG

Liền kề cạnh hồ bơi với tầm nhìn hướng ra biển để đón những ngọn gió

Tận hưởng điểm tâm hay những bữa ăn khác trong ngày ngay tại biệt

trong lành, nhà hàng Bistro là nơi hoàn hảo để thưởng thức những bữa

thự của bạn với sự riêng tư tuyệt đối, bên hồ bơi hay ngay ở trên

ăn nhẹ, sa lát tươi hay những món ngon trong ngày mang đậm phong

giường. Bạn cũng có thể lựa chọn một trong những dịch vụ ẩm thực đặc

vị địa phương. Bạn có thể dùng bữa bên trong nhà hàng hoặc tận

trưng của chúng tôi khi muốn có những kỷ niệm thực sự mới lạ và đáng

hưởng không gian thư giãn trên ghế dài dưới tán cọ xanh mát!

nhớ, chẳng hạn trải nghiệm một “�ệc nổi” Floa�ng Tray tại hồ bơi.

THÔNG TIN

Ngày tái thiết thương hiệu

Tháng 3 năm 2021

Vị trí

Khu nghỉ dưỡng tọa lạc tại bãi biển danh �ếng của miền Trung Việt Nam,
chỉ cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 10 phút di chuyển. Trục giao
thông thuận lợi sẽ đưa du khách đến với resort từ sân bay quốc tế trong
vòng 15 phút, đồng thời kết nối với thị trấn cổ Hội An chỉ với 20 phút

Địa chỉ

Đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố
Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: +84 236 3967 999

Website

�awellnessresort.com

Liên hệ

Đặt phòng

reserva�on@�awellnessresort.com

Kinh doanh

sales@�awellnessresort.com

Truyền thông

marke�ng@�awellnessresort.com

Tổng quản lý

gm@�awellnessresort.com

ĐỊA ĐIỂM/ BẢN ĐỒ

CAM KẾT TIÊU CHUẨN
VỆ SINH VÀ AN TOÀN
Du khách có thể hoàn toàn an tâm vì chúng tôi luôn chủ động thực hiện những
biện pháp phòng tránh rủi ro, nổ lực duy trì môi trường an toàn và sạch sẽ cho
toàn bộ khách lưu trú, khách hàng và nhân viên của chúng tôi
Tăng cường và nâng cao các �êu chuẩn của khu nghỉ dưỡng theo hướng
dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới ban hành, các quy định quốc tế và địa
phương liên quan đến vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân
Khử trùng toàn bộ và niêm phòng biệt thự để bảo đảm an toàn cho khách
sử dụng
Biệt thự được dọn vệ sinh mỗi ngày và dịch vụ buồng phòng có thể được
điều chỉnh tùy thuộc yêu cầu của khách để giảm thiểu �ếp xúc trực �ếp.
Giảm thiểu các khu vực hoạt động có nguy cơ lây nhiễm chéo
Huấn luyện nhân viên về các �êu chuẩn đảm bảo vệ sinh môi trường và cá
nhân

THÔNG TIN PHÒNG Ở

Biệt thự hồ bơi
01 phòng ngủ
02 giường đơn

Biệt thự hồ bơi
01 phòng ngủ
giường đôi

Biệt thự hồ bơi
02 phòng ngủ

Biệt thự hồ bơi
02 phòng ngủ
(hướng biển)

Biệt thự hồ bơi
03 phòng ngủ
(hướng biển)

08

72

04

01

02

Diện tích bên trong

50-60 m2

50-60 m2

110 m2

190 m2

190 m2

Diện tích sân vườn

33 m2

33 m2

89 m2

143 m2

143 m2

Diện tích hồ bơi

13 m2

13 m2

13 m2

70 m2

70 m2

96-106 m2

96-106 m2

212 m2

403 m2

403 m2

Hồ bơi riêng
Sân vườn riêng

Hồ bơi riêng
Sân vườn riêng

Hồ bơi riêng
Sân vườn riêng

Hướng biển
Sân vườn riêng

Hướng biển
Sân vườn riêng

01

01

02

02

03

01 phòng
giường đơn

01 phòng
giường đôi

01 phòng giường đơn
01 phòng giường đôi

02 phòng
giường đôi

02 phòng giường đôi
01 phòng giường đơn

Bồn tắm

01

01

02

02

01

Sen tắm

01

01

02

02

03

01 bồn đôi

01 bồn đôi

02 bồn đôi

02 bồn đôi

01 bồn đôi
02 bồn đơn

THÔNG TIN CHUNG
Số lượng

Tổng diện tích
Hướng nhìn

PHÒNG NGỦ
Phòng ngủ
Giường đôi/đơn

PHÒNG TẮM

Bồn rửa mặt

PHÒNG KHÁCH
Phòng khách mở
Phòng khách riêng
Tủ lạnh

TIỆN ÍCH SÂN VƯỜN
Hồ bơi
Ghế tựa hồ bơi
Sofa

THÔNG TIN PHÒNG Ở

Biệt thự hồ bơi
01 phòng ngủ
02 giường đơn

Biệt thự hồ bơi
01 phòng ngủ
giường đôi

Biệt thự hồ bơi
02 phòng ngủ

Biệt thự hồ bơi
02 phòng ngủ
(hướng biển)

Biệt thự hồ bơi
03 phòng ngủ
(hướng biển)

THIẾT BỊ TRONG NHÀ
Còi báo cháy
Điện 220 vôn
Điều hòa
Điện thoại quốc tế
Truyền hình cáp
Mạng internet không dây
Đồ dùng uống trà/café
Két sắt
Máy sấy tóc
Quầy Mini bar

IN-ROOM SERVICES
Dọn phòng nửa buổi
Bàn ủi

Tùy yêu cầu

Tùy yêu cầu

Tùy yêu cầu

Tùy yêu cầu

Tùy yêu cầu

Giường phụ

Bổ sung
theo yêu cầu

Bổ sung
theo yêu cầu

Bổ sung
theo yêu cầu

Bổ sung
theo yêu cầu

Bổ sung
theo yêu cầu

Tùy yêu cầu
Miễn phí

Tùy yêu cầu
Miễn phí

Tùy yêu cầu
Miễn phí

Tùy yêu cầu
Miễn phí

Tùy yêu cầu
Miễn phí

Củi em bé

THÔNG TIN DỊCH VỤ
ẨM THỰC

Nhà hàng
The Dining Room

Nhà hàng
The Ocean Bistro

Quầy Bar
Art Lounge

Phục vụ tại
biệt thự

06:30-10:30
18:30-22:30

06:30-22:00

06:30-01:00

24 hrs

140

70

40

Không áp dụng

Trong nhà/ngoài trời

Trong nhà

Trong nhà/ngoài trời

Trong nhà

Trong nhà/ngoài trời

Phong cách ẩm thực

Đặc sản địa phương
bổ dưỡng

Tươi và nhẹ

Đồ ăn vặt

Đa dạng
và thanh đạm

buﬀet

Gọi món

Gọi món

Gọi món

Gọi món

Gọi món

Gọi món

Gọi món

Gọi món

Gọi món

Giờ phục vụ

Sức chứa

190 m2

Điều hòa
Điểm tâm
Bữa trưa
Bữa tối

Gọi món

THÔNG TIN DỊCH VỤ
VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Có sẵn

Chi phí

Lưu ý

Có

Phương �ện riêng

Xe trung chuyển đi Hội An

Không tốn phí

Theo lịch cố định hằng ngày

Hồ bơi

Không tốn phí

Một hồ bơi hướng biển
Một hồ bơi trong khuôn viên Trung tâm
chăm sóc sức khỏe

Trung tâm chăm sóc sức

Bao gồm trong
dịch vụ lưu trú

22 phòng trị liệu
Phòng xông hơi/ xông
khô
Hồ bơi có thác nước
Salon làm đẹp
Phòng chờ
Phòng tập Yoga
Cửa hàng �ện ích

Thể thao dưới nước

Không tốn phí

Áp dụng với thiết bị không gắn động cơ

Phòng tập thể hình

Không tốn phí

Thiết bị tập Cardio, luyện tập độ dẻo dai
và tăng sức mạnh

Bữa tối thân mật

Có

Theo thực đơn lựa chọn

Lớp học nấu ăn

Có

Chương trình tham quan gợi ý mỗi ngày

Có

Dịch vụ văn thư

Có

Dịch vụ trông trẻ

Có

Giặt ủi

Có

Vận chuyển sân bay

khỏe TIA

Quầy chăm sóc khách hàng/tư vấn tham quan

Không tốn phí

Đổi ngoại tệ

Không tốn phí

Vận chuyển hành lý

Không tốn phí

Dọn phòng nửa buổi

Không tốn phí

Theo tỉ giá ngân hàng

THÔNG TIN KHÁM PHÁ

Có sẵn

Chi phí

Lặn/ lặn với ống thở

Tùy yêu cầu

Di chuyển bằng thuyền

Tùy yêu cầu

Đánh gôn

Tùy yêu cầu

Casino

Tùy yêu cầu

Thể thao dưới nước với
thiết bị có động cơ

Tùy yêu cầu

Tham quan bằng xe máy

Tùy yêu cầu

Tennis

Tùy yêu cầu

Lớp nấu ăn

Tùy yêu cầu

Du lịch

Tùy yêu cầu

Lưu ý

THÔNG TIN THANH TOÁN

Đảm bảo

Đặt cọc

Thanh toán

Visa/Masters
American express
Diners
JCB
(chỉ áp dụng tại quầy)
Thẻ debit các loại
(chỉ áp dụng tại quầy)
Phiếu quà tặng
Chuyển khoản

