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NHA TRANG

"Giữ cho cơ thể bạn khỏe mạnh là 
một biểu hiện của lòng biết ơn 
đối với toàn bộ vũ trụ - cây cỏ, 

mây trời, vạn vật."

– Thích Nhất Hạnh -

Thu trọn vịnh Nha Trang - một trong những vịnh biển đẹp nhất 
hành tinh, Vinpearl Luxury Nha Trang tựa như một ốc đảo riêng 
biệt cho bất kỳ ai đang kiếm tìm chốn an yên nuôi dưỡng  tâm hồn.

7200 mét vuông -  84 biệt thự - 5 nhà hàng và quầy bar -  1 bể bơi 
chính 2800 mét vuông - 5 chòi Akoya Spa trên mặt biển - Trung 
tâm thể hình -  Lớp yoga bên bãi biển hoặc trong vườn

Hưởng trọn làn gió biển và bầu không khí mát lành, đón nhận 
những giây phút thư thái với các liệu trình cao cấp và tận hưởng 
kỳ nghỉ thư thái bên người thân yêu.
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Được bình chọn là một trong những vịnh biển đẹp nhất hành tinh 
với 300 ngày nắng đẹp trong năm cùng sự ưu ái từ thiên nhiên, 
Vịnh Nha Trang mang đến không gian nghỉ dưỡng thư thái và lành 
mạnh, là điểm đến hoàn hảo để hồi phục sức khỏe toàn diện, rũ bỏ 
mọi căng thẳng, âu lo và tìm lại sự cân bằng vốn có.

Được sinh ra bởi khao khát tìm về chốn bình yên của tâm 
hồn, Vinpearl Luxury Nha Trang sở hữu những căn biệt 
thự xinh đẹp nằm trải mình giữa những khu vườn nhiệt 
đới mướt mắt, nơi du khách có thể lắng nghe tiếng sóng rì 
rào khúc nhạc thư thái của thiên nhiên. 

Khuôn viên resort tạo nên khung cảnh yên bình và đầm 
ấm như một "ốc đảo bình yên" cách xa khỏi chốn thị 
thành bận rộn. Các biệt thự đều có kiến trúc trang nhã của 
văn hóa truyền thống Việt Nam và được trang bị đồ nội 
thất bằng gỗ cổ điển với hệ thống bể bơi riêng, bể Jacuzzi 
cùng ban công rộng rãi nhìn ra vịnh biển thơ mộng. 

RESORT BÊN
VỊNH THIÊN ĐƯỜNG

RESORT BÊN
VỊNH THIÊN ĐƯỜNG

ĐẲNG CẤP  VÀ AN YÊNĐẲNG CẤP  VÀ AN YÊN
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Bắt đầu hành trình với chuyên gia tư vấn chăm sóc sức khỏe, hoạt 
động Yoga, hoạt động thể thao ngoài trời, kết hợp với các liệu trình 
Spa tre ấm độc quyền, và thực đơn dinh dưỡng được thiết kế riêng 
bởi Tổng Bếp Trưởng tài năng BEN VADO. 

Điểm nhấn kiến trúc với những chòi Akoya Spa trên mặt biển độc 
đáo chỉ có tại Vinpearl Luxury Nha Trang, được dẫn dắt bởi những 
cây cầu gỗ mộc mạc, nơi những thanh âm của tự nhiên vỗ về qua 
từng cơn sóng xô cùng tiếng chim hót, cho những trải nghiệm thư 
giãn an yên tuyệt vời.

Luxury Wellcation được thiết kế với trọng tâm thiết lập hành trình 
khám phá bản thân cho mỗi khách hàng.
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Tựa chốn an yên nơi vịnh biển thiên đường, Luxury Wellcation 
mang đến những không gian nuôi dưỡng tâm hồn giữa khuôn viên 
sinh thái, với các liệu trình spa riêng biệt được thiết kế riêng phù 
hợp với từng nhu cầu của khách hàng

 Bamboo massage: Liệu pháp massage sâu kết hợp với  
 thanh tre ấm và tinh dầu tự nhiên giúp giải phóng các vùng  
 cơ, giảm căng thẳng

 Quintessence Therapy: Liệu pháp độc quyền của Akoya  
 Spa Vinpearl Luxury Nha Trang được đúc kết từ những  
 kinh nghiệm lâu năm, dựa trên nhu cầu thiết yếu của   
 khách hàng là giảm mệt mỏi, giảm căng cơ, tăng cường  
 tuần hoàn máu, giải tỏa căng thẳng tức thì, giúp mang lại  
 giấc ngủ sâu sau liệu trình 

 Facial treatment với mỹ phẩm Thalgo: Sử dụng   
 dòng mỹ phẩm nổi tiếng của Pháp với thành phần chính là  
 muối và tảo biển, liệu trình giúp cung cấp các dưỡng chất  
 cần thiết cho làn da, mang đến vẻ ngoài rạng rỡ với gương  
 mặt mịn màng, hồng hào 

CÂN BẰNG
      THÂN TÂM
CÂN BẰNG
      THÂN TÂM

Luxury Wellcation còn mang đến những phương pháp lành 
mạnh giúp chăm sóc sức khỏe từ trong ra ngoài , tái tạo nguồn 
năng lượng tích cực cho những cảm hứng mới:

 Thực đơn dinh dưỡng : dưỡng ít calories giúp giảm cân  
 nhẹ sau liệu trình 
 
 Các hoạt động bổ trợ phong phú như thể thao dưới   
 nước, khám phá vườn thú VinWonders, thưởng ngoạn  
 trên du thuyền sang trọng.. .

 Khuôn viên sinh thái riêng tư cho những giây phút nghỉ  
 ngơi, thư giãn hoàn toàn

 

KHƠI NGUỒN
          CẢM HỨNG
KHƠI NGUỒN
          CẢM HỨNG
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Hãy hòa mình vào thiên nhiên và tự thưởng cho bản thân những 
phút giây thư giãn với những động tác Yoga nhẹ nhàng, những 
phút giây Thiền định tĩnh lặng trong buổi sáng bình minh trong 
lành đầy nắng ấm cùng với tiếng sóng vỗ nhẹ rì rào trên mặt biển. 

Liệu pháp mát-xa sâu nhưng nhẹ nhàng kết hợp với thanh tre 
ấm cùng với tinh dầu tự nhiên sẽ giải phóng các vùng căng cơ, 
giảm căng thẳng mang lại sự thư giãn tuyệt vời. Nâng niu chiều 
chuộng bản thân là cách tốt nhất để mang lại năng lượng tích cực 
& kéo dài tuổi thanh xuân cho chính bản thân mình. 

PAMPERING YOUR SOUL
Nuông chiều tâm hồn
PAMPERING YOUR SOUL
Nuông chiều tâm hồn

(*) Các hoạt động sẽ được sắp xếp theo nhu cầu và mục tiêu riêng của từng khách hàng

CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG GÓI 
PAMPERING YOUR SOUL PHÚT

Bữa ăn Wellness trong suốt thời gian lưu trú

Thức uống Detox (đi cùng bữa ăn)

Wellness Consultation – Chuyên viên tư vấn
sức khỏe 30

Yoga & Mediation Session – Yoga & Thiền trên
biển 60

Warm Bamboo massage - Mát xa bằng tre ấm 85

Foot reflexology/Express massage - Mát xa
chân/Mát xa Đầu-Vai-Cổ 30
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Hãy cùng nhau tận hưởng thời gian thư giãn bên cạnh những người 
thân yêu sau những chuỗi ngày dài mệt mỏi. Cùng đón những buổi 
sáng trong lành đầy nắng ấm trên biển với các động tác nhẹ nhàng 
của Yoga & những phút giây sâu lắng của Thiền định. 

Đặc biệt, những động tác chậm và sâu giúp giảm căng thẳng, thư 
thái tâm trí và tăng tuần hoàn máu từ Quintessence Therapy chỉ có 
tại Vinpearl Luxury Nha Trang. Kết hợp cùng liệu trình mát xa mặt 
giúp làm sạch, ngăn ngừa lão hóa và làm mờ các nếp nhăn từ mỹ 
phẩm thương hiệu từ Pháp Thalgo giúp mang lại sự thư thái, rạng 
rỡ và phục hồi tuổi thanh xuân. 

RELAX & REFRESH
Thư giãn & tái tạo

RELAX & REFRESH
Thư giãn & tái tạo

(*) Các hoạt động sẽ được sắp xếp theo nhu cầu và mục tiêu riêng của từng khách hàng

Áp dụng cho gói 2 đêm

CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG GÓI 
RELAX & REFRESH PHÚT

Bữa ăn Wellness trong thời gian lưu trú

Thức uống Detox (đi cùng bữa ăn)

Wellness Consultation – Chuyên viên tư vấn
sức khỏe 30

Yoga & Mediation Session – Yoga & Thiền trên
biển 60

Warm Bamboo massage - Mát xa bằng tre ấm 85

Foot reflexology/Express massage - Mát xa
chân/Mát xa Đầu-Vai-Cổ 30

Collagence Radiance Facial - Mát xamặt 60
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Tận hưởng phương pháp mát-xa chuyên sâu chống lão hóa và 
tẩy da chết chuyên biệt để giúp da thẩm thấu các tinh chất 
một cách nhanh nhất, mang lại hiệu quả tức thì sau trị liệu 
đến từ thương hiệu Thalgo cao cấp.

Foot Theraphy dựa trên các nguyên lý trị liệu của người cổ 
xưa giúp giải phòng các chất độc và khôi phục dòng chảy năng 
lượng của cơ thể mang đến cho đôi chân cảm giác nhẹ nhàng. 
Bên cạnh đó, thực đơn dinh dưỡng bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần 
thiết góp phần mang lại giá trị cao cho một cơ thể đầy sức sống để 
tạo nên những cảm xúc thật sự sảng khoái trong chuyến hành 
trình đầy tuyệt vời. 

Áp dụng cho gói 3 đêm

SPECIAL TREATMENT
Đặc trị chuyên sâu

CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG GÓI
SPECIAL TREATMENT PHÚT

Bữa ăn Wellness trong thời gian lưu trú

Thức uống Detox (đi cùng bữa ăn)

Wellness Consultation – Chuyên viên tư vấn
sức khỏe 30

Yoga & Mediation Session – Yoga & Thiền trên
biển 60

Warm Bamboo massage - Mát xa bằng tre ấm 85

Foot reflexology/Express massage - Mát xa
chân/Mát xa Đầu-Vai-Cổ 30

Collagence Radiance Facial - Mát xa mặt 60

Quintessence therapy - Mát xa toàn thân
Quintenses of Akoya 60

DescomaskBody Scrub -Tẩy tế bào chết toàn thân 60

(*) Các hoạt động sẽ được sắp xếp theo nhu cầu và mục tiêu riêng của từng khách hàng

14 15



Thực đơn được thiết kế bởi Tổng bếp trưởng Ben Vado 
theo mục đích của mỗi ngày, với các món ăn được chế 
biến từ nguyên liệu organic
*Thực đơn có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách 
hàng

HEALTHY MONDAY
Thứ 2 – Khỏe mạnh

Grilled chicken breast, romaine lettuce, tomato, avocado, cucumber, corn seeds, onion and blue 
cheese dressing 
Ức gà nướng, xà lách romain, cà chua, bơ, dưa leo, bắp hạt, hành tây và sốt phô mai xanh

Grouper and artichoke soup 
Súp cá mú & bông a ti sô

Prawn cake with braised cabbage and ginger ketchup 
Bánh tôm, bắp cải hầm and tương cà vị gừng 

Fruit salad 
Salad trái cây

South African orange, organic honey, carrot, ginger  juice
Nước ép cam Nam Phi, mật ong hữu cơ, cà rốt and gừng

POWER TUESDAY
Thứ 3 – Năng lượng

Tuna salad with potato, green beans, tomato, 
olive, anchovy and honey mustard dressing 
Salad cá ngừ, khoai tây, đậu que, cà chua, o liu, cá 
cơm muối và sốt mù tạt mật ong

Chicken country soup 
Súp gà rau củ

Chicken tikka with brown rice and raita 
Gà nướng kiểu Ấn, cơm gạo lứt, sốt sữa chua

Lotus tea jelly, matcha biscotti 
Thạch trà sen, bánh trà xanh

Rocket, cucumber, mint, Granny Smith 
Apple  juice
Nước ép rau tên lửa, dưa leo , lá bạc hà , táo Mỹ 
xanh

WEIGTH LOSS WEDNESDAY
Thứ 4 – Giảm cân

Quinoa salad with pumpkin, cauli�lower, feta 
cheese, walnut and lime dressing 
Salad hạt diêm mạch, bí đỏ nướng, bông cải 
trắng, cải bó xôi, phô mai feta, hạt óc chó và sốt 
chanh xanh

Prawn kidney beans soup 
Súp tôm đậu đỏ

Grilled salmon with aparagus, spinach and lime 
Cá hồi nướng, măng tây, cải bó xôi, chanh

Yoghurt freeze with berries and pistachio 
Sữa chua lạnh, dâu, hạt dẻ cười

Pineapple, guava, beetroot, South African apple 
juice
Nước ép dứa , ổi , củ dền, táo Nam Phi

THỰC ĐƠN
DINH DƯỠNG
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DETOXIFY THURSDAY
Thứ 5 – Thanh lọc

Prawn cake with braised cabbage and ginger ketchup 
Bánh tôm, bắp cải hầm, tương cà vị gừng

Grouper and artichoke soup 
Súp cá mú & bông a ti sô

Beef steak with potato, green beans, corn, onion and chimichurri sauce 
Bò bít tết, khoai tây, đậu que, bắp, hành tây va sốt rau mùi

Mango pudding, young coconut and chia seeds 
Thạch dẻo xoài, dừa non, hạt chia

Fish lettuce, spinach, South African orange, pineapple juice
Nước ép diếp cá, cải bó xôi , cam Nam Phi, dứa

HAPPINESS FRIDAY
Thứ 6 - Hạnh phúc

Smoked salmon salad with mix green, tomato, 
cucumber, avocado, olive, capers, onion and 
lemon dill dressing 
Salad cá hồi hun khói với rau xà lách tổng hợp, 
cà chua, dưa leo, bơ, o liu, nụ bạch hoa, hành tây 
và sốt chanh thì là

Prawn kidney beans soup 
Súp tôm đậu đỏ

Grilled seabass with zucchini, orange, corn and 
tomato salsa 
Cá chẽm nướng, mướp Mỹ, cam, sốt bắp và cà 
chua

Fruit salad 
Salad trái cây

Lemon, watermelon, mint, organic honey  juice
Nước ép chanh vàng , dưa hấu , lá bạc hà , mật 
ong hữu cơ

SKINCARE SATURDAY
Thứ 7 – Dưỡng da

Rainbow salad with avocado, tomato, cucumber, 
red cabbage, carrot, chickpeas, almond and feta 
cheese 
Salad cầu vồng: Bơ, cà chua, dưa leo, sú tím, cà 
rốt, đậu răng ngựa, hạnh nhân, phô mai feta 

Grouper artichoke soup 
Súp cá mú & bông a ti sô

Grilled chicken breast with couscous and 
sun-dried tomato sauce 
Gà nướng, gạo couscous, sốt cà chua phơi nắng

Lotus tea jelly, matcha biscotti 
Thạch trà sen, bánh trà xanh

Banana, mango, yoghurt , rocket smoothies
Sinh tố chuối, xoài, sữa chua không đường, rau 
tên lửa

Thực đơn được thiết kế bởi Tổng bếp trưởng Ben Vado theo 
mục đích của mỗi ngày, với các món ăn được chế biến từ 
nguyên liệu organic
*Thực đơn có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách hàng

THỰC ĐƠN
DINH DƯỠNG
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ENERGY SUNDAY
Chủ nhật – Nghỉ ngơi

Tuna salad with potato, green beans, tomato, olive, anchovy and honey mustard dressing  
Salad cá ngừ, khoai tây, đậu que, cà chua, o liu, cá cơm muối và sốt mù tạt mật ong

Chicken country soup 
Súp gà rau củ

Beef steak, potato, green beans, corn, onion, chimichurri sauce 
Bò bít tết, khoai tây, đậu que, bắp, hành tây và sốt rau mùi

Yoghurt freeze, berries, pistachio 
Sữa chua lạnh, dâu, hạt dẻ cười

Fish lecture, beetroot, orange, organic honey juice
Nước ép diếp cá, củ dền, cam, mật ong hữu cơ

Thực đơn được thiết kế bởi Tổng bếp trưởng Ben 
Vado theo mục đích của mỗi ngày, với các món ăn 
được chế biến từ nguyên liệu organic
*Thực đơn có thể được thay đổi theo yêu cầu của 
khách hàng

THỰC ĐƠN
DINH DƯỠNG

20 21



Nằm giữa khung cảnh thiên nhiên xanh mát với tầm nhìn hướng ra biển xanh hay vườn cây, 
84 biệt thự sang trọng của Vinpearl Luxury Nha Trang là chốn nghỉ dưỡng hoàn hảo cho 
những vị khách tìm kiến sự yên tĩnh và riêng tư tuyệt đối, trong không gian kiến trúc Việt 
Nam truyền thống, nội thất tinh mỹ và tiện nghi. Akoya Spa trên biển - Nhà hàng - Lounge Bar - Bể bơi ngoài trời - Sân chơi trẻ em – Trung 

tâm dịch vụ văn phòng - Trung tâm thể hình - Phòng y tế

Vinpearl Golf Nha Trang – VinWonders Nha Trang - Tháp Chàm - Đảo Điệp Sơn - Hòn Chồng - 
Chùa Long Sơn - Làng muối Hòn Khói

TIỆN ÍCH
& ĐIỂM ĐẾN

BIỆT THỰ

24 Biệt thự hướng vườn (60m2)

6 Biệt thự hướng bể bơi (60m2)

18 Biệt thự hướng biển (75m2)

20 Biệt thự 2 tầng (110m2))

15 Biệt thự 2 tầng lớn (134m2)

1 Biệt thự Tổng thống (287m2)
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GIẢI THƯỞNG

NHA TRANG
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