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luxury / hotel

Nằm giữa dòng sông Đế Vọng hiền hòa và bãi biển Cửa 
Đại lãng mạn, Hoi An Beach Resort khác biệt bởi những 
phòng nghỉ được thiết kết theo phong cách villa và 
nhà Việt truyền thống. Hoi An Beach Resort còn được 
ví như là “chốn thanh bình nơi sông biển giao hòa.

Thiên đường nghỉ 
dưỡng

Tọa lạc tại vị trí độc đáo 
giữa biển Cửa Đại – bãi biển 
đẹp nhất của Quảng Nam với 
những bãi cát dài xa tít, làn 
nước trong xanh, những hàng 
dừa xanh phủ bóng mát và 
sông Đế Vọng hiền hòa. Hoi 
An Beach Resort nằm ngay 
biển Cửa Đại, cách phố cổ Hội 
An khoảng 4km và mất gần 
40 phút đi từ sân bay quốc tế 
Đà Nẵng. Không gian nơi đây 
được thiết kế gần gũi với đời 

dừng lại
Nơi thời gian

sống làng quê truyền thống của người 
Quảng Nam. Cổng chính như cổng làng, 
các phòng nghỉ được phóng tác từ những 
ngôi nhà truyền thống của người dân địa 
phương. Mỗi ngôi nhà có 2 phòng trên 
lầu và 2 phòng phía dưới. Hầu hết các 
phòng đều có thể nhìn ra biển và sông 
nơi đất trời như hòa vào nhau, mang đến 
cho du khách sự ấm cúng nhưng riêng 
tư, thoáng mát và trong lành. Chính cách 
thiết kế độc đáo đó cùng không gian nên 
thơ giữa trời nước mênh mông đã làm 
cho ông Han Skemp nhiếp ảnh gia người 
Đức chuyên về du lịch đã ví Hoi An 
Beach Resort như một ốc đảo bình yên 
nơi dòng sông gặp biển.

Nơi du khách thưởng thức đặc sản tại 
nhà hàng Cửa Đại của resort cũng sẽ 
làm du khách sản khoái bởi không gian 
thoáng đãng nằm ngay bên dòng sông. Từ 
ban công nhà hàng, du khách có thể thả 
hồn mình với cuộc sống lao động hàng 
ngày của dân chài hay ngắm nhìn hoàng 
hôn dần buông xuống mặt sông. Đặc 
biệt, các món ăn hải sản, món Âu do các 
đầu bếp được đào tạo chuyên nghiệp chế 

Hoian Beach Resort
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Website: www.hoianbeachresort.com.vn

biến cùng chương trình ca nhạc cổ truyền 
vào cuối tuần sẽ càng làm du khách hài 
lòng. Ban đêm, vào lúc 19:00 hằng đêm 
du khách thưởn thức chương trình hoa 
đăng trên sông, càng làm cho dòng sông 
lung linh và đầy màu sắc. Hòa mình vào 
cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của trốn 
làng quê, thưởng thức những món ăn ngon 
và hiểu thêm về nét văn hóa đặc sắc của 
người dân địa phương chắc chắn sẽ làm 

cho mọi mệt nhọc vơi đi cũng như lắng 
mình giữa cuộc sống hối hả bên ngoài.

những ấn Tượng khó phai
Không chỉ được hòa mình với đất trời 

hay thưởng thức những món ăn ngon mà 
khi đến Hoi An Beach Resort du khách tự 
rèn luyện sức khỏe thông qua các bài tập 
thể dục trên bãi biển riêng của resort vào 
mỗi buổi sáng. Du khách cũng có thể tắm 
nắng hoặc trầm mình vào 2 hồ bơi rộng 
lớn. Đêm xuống, nhâm nhi ly cocktail tại 
quầy bar hồ bơi hoặc bãi biển, nghe sóng 
vỗ miên man, gió thoảng hàng dừa thanh 
âm khúc nhạc. Đặc biệt, đối với những tân 
lang và tân giai nhân thì Hoi An Beach 
Resort thật sự là thiên đường cho tuần 
trăng mật ngọt ngào với những bữa ăn 
trên bãi biển, đèn nến lung linh tạo một 
không gian nên thơ và lãng mạn.

Du khách cũng có thể chọn cho mình 
hình thức tour trong ngày như đi xe đạp 
quanh các làng quê, viếng thăm các điểm 
di sản quanh vùng như Mỹ Sơn và Huế. 
Resort luôn có xe trung chuyển phục 
vụ miễn phí 12 chuyến/ngày phúc vụ du 
khách đến tham quan phố cổ Hội An 
từ 8g sáng đến 22g đêm. Chắc chắn đây 

cũng là một kỉ niệm khó phai dành cho 
du khách. Sau một ngày vui chơi thỏa 
thích, du khách sẽ nhanh chóng hồi phục 
sức khỏe thông qua dịch vụ massage tại 
Zen Spa. Nằm ngay trong khu resort, 
Zen Spa nổi tiếng với kỹ thuật spa bằng 
chất liệu thảo mộc được tinh chiếc hương 
liệu ngay tại các làng cây thuốc Nam 
hoặc làng rau Trà Quế - Hội An.

Với những dịch vụ du lịch đa dạng 
cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp 
tận tình, không gian thơ mộng và lãng 
mạn chắc chắn Hoi An Beach Resort sẽ 
làm cho du khách có một kỳ nghỉ thật sự 
ý nghĩa và đáng nhớ.
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Being in the middle of the gentle Đế Vọng river 
and the romantic beach of Cửa Đại, Hoian Beach 
Resort differs from others with the convalescent 
rooms which were designed with villa style and 
Vietnamese traditional houses. It is considered as 
a peaceful place where river and ocean intersect.

The heaven of ConvalesCenCe
Situated in a unique location between Cửa 

Đại beach, the most beautiful beach in Quảng 
Nam, with far-away sand banks and see-
through flows of blue water, shady rows of 
green coconut trees, and the gentle Đế Vọng 
river, Hoian Beach Resort is located right on 
Cửa Đại beach, just 4 km from the ancient 
city of Hội An and 40 minutes of travelling 
by car from Đà Nẵng International Airport. 
The surroundings here were designed in a 
close resemblance with the traditional, rural 
lives of the people in Quảng Nam. Like the 
village gate, the main gate, the convalescent 
rooms were modeled after the ones in the 
traditional houses of the local residents. 
Each house has two rooms upstairs and two 
downstairs. Almost all the rooms have ocean 
views. Living in a place where the sky and the 
earth mingle together gives tourists a feeling 
of warmth, coolness, purity and a sense of 
privacy. Because of the extraordinary design 
along with the poetic settings among the huge 

Hoian Beach Resort
WHERE TIME STOPS
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sky and the immense ocean, Han Skemp, 
a German photographer, who specializes 
in tourism, has compared Hoian Beach 
Resort to a peaceful oasis where the river 
and the ocean meet.

The resort has a restaurant called Cửa 
Đại which is located right on the bank of 
the river. Tourists can comfortably enjoy 
seafood in its spacious settings. From the 
balcony of the restaurant, tourists may 
set their souls freely to mingle with the 
daily labor life of the fishing villagers or 
may watch the sun gradually setting down 
on the surface of the river. In particular, 
the seafood and European dishes are 
all prepared by the well-trained chefs in 
processing foods and the traditional music 
programs on weekends which bring a full 
satisfaction to tourists. Every night at 7:00 
PM, they can enjoy the floating night 
festival with lanterns and flowers, which 
make the river looks more sparkling in 
a blaze of colors. Mingling with the daily 
activities of villagers, enjoying delicious 
dishes, and further understanding the 
special cultural features of the locals would 
certainly relieve tiredness and would settle 
down oneself in a real hurried life.  

The Unfading impression
Not only being brought  together in 

combination with the heaven and earth, 
enjoying delicious food, but tourists may 
take good care of their health through 
physical exercises given on the private 
beach of the resort every morning. Tourists 
may sunbathe or drown themselves at two 
fairly large swimming pools. At nightfall, 
slowly drinking cocktails at the bar on 
the swimming pools or on the beach, 

listening to nonstop striking waves, and 
the musical sounds of breezes swiftly 
passing through the rows of coconut trees 
are rather enjoyable. Especially to brides 
and grooms, Hoian Beach Resort may 
become a good paradise for a nice and 
sweet honeymoon with dinners on water, 
sparkling candlelight in a poetic and 
romantic atmosphere. 

At their choice, tourists can also pick 
a form of tour such as cycling around 
villages, visiting various points of heritage 
in Mỹ Sơn and Huế. The resort provides 
twelve free bus trips every day from 8:00 
am till 10:00 pm to transport tourists to 
the ancient city of Hội An for sightseeing. 
Certainly this is an unforgettable memory 
for tourists. After a long day of full 
enjoyment, their health could be quickly 
refreshed with the massage services at 
Zen Spa. Zen Spa is well-known for 
the technique which uses the aromatic 
ingredients from herbs right at the village 
of Vietnamese traditional medicine or the 
vegetable village of Trà Quế in Hội An.  

Hoi An BeAcH ResoRt
01 Cua Dai St., Hoi An City, Quang Nam
Tel: (+84.510) 392 7011
Fax: (+84.510) 392 7019
Email: reservation@hoianbeachresort.com.vn
Website: www.hoianbeachresort.com.vn

With multi-service tours and 
professional, dedicated serving styles in 
a dreamlike   and romantic atmosphere, 
Hoian Beach Resort would definitely 
offer tourists a truly meaningful and 
memorable vacation.


