




01

Khám phá Hồ Cóc
Bà Rịa - Vũng Tàu

Thế giới khoáng nóng Minera
17km từ Khu Nghỉ Dưỡng Biển Hồ Cóc 
Chỉ cách Hồ Cóc Beach Resort 20 phút di chuyển, Minera Hot Springs 
Binh Chau - mô hình du lịch wellness kết hợp thế giới khoáng nóng  và 
công viên rừng đầu tiên tại Việt Nam đang chờ đợi quý khách khám 
phá và trải nghiệm. 
Với hai khu vực độc đáo là Minera Springs và Minera Forest, Minera Hot 
Springs Binh Chau sẽ nhẹ nhàng dẫn dắt quý khách cùng người thân 
vào chuyến hành trình khám phá hơn 50 loại hình ngâm tắm khoáng 
theo phong cách của 07 quốc gia nổi tiếng về khoáng nóng trên toàn 
thế giới.

Chợ hải sản Hồ Tràm
5.6 km từ Khu Nghỉ Dưỡng Biển Hồ Cóc
Khu chợ nằm tại bãi biển Thanh Thanh, dọc theo cung đường biển Hồ 
Cóc. Tại đây, những tín đồ của các món hải sản tươi sẽ được nuông 
chiều với vô số các món ăn tươi sống hoặc chế biến sẵn. Những ngày 
nghỉ sẽ thêm lý dành thời gian khám phá văn hóa ẩm thực địa phương.
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Đồi Cừu Suối Nghệ
40.2 km từ Khu Nghỉ Dưỡng Biển Hồ Cóc

Bắt gặp và chiêm ngưỡng những đàn cừu lông trắng mềm 
mại và đáng yêu, bạn sẽ trải nghiệm cảm giác rất thú vị khi 
được tận tay vuốt ve và chụp ảnh chung với những chú cừu 
ngộ nghĩnh đang thong dong trên ngọn đồi cỏ thơ mộng.

Làng Bè Long Sơn
54.3 km từ Khu Nghỉ Dưỡng Biển Hồ Cóc

Xã đảo Long Sơn từ lâu nổi tiếng bởi còn giữ nhiều nét đẹp 
thiên nhiên. Người dân hiền hòa, hiếu khách. Đến Long Sơn, 
bạn còn có thể ghé tham quan kiến trúc đặc sắc của khu 
nhà Lớn nổi tiếng, tìm hiểu về ông Trần, người có công khai 
phá mảnh đất này. Để tăng thêm phần thú vị, du khách có 
thể hóa thân thành những ngư dân bắt cá ở cửa sông Rạng, 
thưởng ngoạn khung cảnh trên sông, và thưởng thức những 
món ngon từ đặc sản hàu tươi sống nổi tiếng của Long Sơn.
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Hồ Cóc sở hữu không gian rộng lớn cho hội nghị, 
yến tiệc với sức chứa hơn 1,000 khách. Phong 
cách ẩm thực Á - Âu đa dạng, phù hợp cho các 
hội thảo, huấn luyện kết hợp nghỉ dưỡng cho 
doanh nghiệp từ Thành phố Hồ Chí Minh và các 
tỉnh lân cận. 

Khu Nghỉ Dưỡng Biển
Hồ Cóc
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Phòng nghỉ
159 phòng khách sạn thuần chất Á Đông với tông màu 
thân quen như gỗ nâu ấm áp và sắc xanh dịu yên ả. Kỳ 
nghỉ tại Hồ Cóc như trở thành cơ hội đưa mỗi gia đình trở 
lại gắn bó như những ngày sinh hoạt đầm ấm bên nhau.

Tên phòng Số lượng phòng Diện tích (m2)

Garden Deluxe

Premium Deluxe

Sea Bungalow

19

116 

12

35

40

40
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Garden Deluxe
THÔNG TIN CHÍNH

Loại giường
Số người
Hướng
Diện tích

2 giường đơn
2 - 4 người lớn (được  kèm 1 trẻ em)
Sân vườn
35 m2

ĐIỂM NỔI TRỘI

Đặc điểm chung
Bàn làm việc | Máy điều hòa tự điều chỉnh | Tivi truyền 
hình vệ tinh | Két sắt trong phòng | Không hút thuốc 
trong phòng

Phòng tắm
Tiện nghi phòng tắm | Vòi hoa sen | Máy sấy tóc | Áo 
choàng tắm và dép đi trong phòng

Các tiện nghi và dịch vụ
Truy cập mạng không dây không giới hạn
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Premium Garden Deluxe
THÔNG TIN CHÍNH

Loại giường
Số người
Hướng
Diện tích

1 giường lớn hoặc 2 giường nhỏ
2 người lớn (được  kèm 1 trẻ em)
Sân vườn
40 m2

ĐIỂM NỔI TRỘI

Đặc điểm chung
Bàn làm việc | Máy điều hòa tự điều chỉnh | Tivi truyền 
hình vệ tinh | Két sắt trong phòng | Không hút thuốc 
trong phòng

Phòng tắm
Tiện nghi phòng tắm | Vòi hoa sen | Máy sấy tóc | Áo 
choàng tắm và dép đi trong phòng

Các tiện nghi và dịch vụ
Truy cập mạng không dây không giới hạn
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Sea Bungalow
THÔNG TIN CHÍNH

Loại giường
Số người
Hướng
Diện tích

1 giường lớn hoặc 2 giường nhỏ
2 người lớn (được  kèm 1 trẻ em)
Biển
40 m2

ĐIỂM NỔI TRỘI

Đặc điểm chung
Quầy bar nhỏ | Bàn làm việc | Máy điều hòa tự điều 
chỉnh | Tivi truyền hình vệ tinh | Két sắt trong phòng | 
Không hút thuốc trong phòng

Phòng tắm
Tiện nghi phòng tắm | Vòi hoa sen ở phòng 02 giường 
đơn và bồn tắm ở phòng 01 giường đôi| Máy sấy tóc 
| Áo choàng tắm và dép đi trong phòng

Các tiện nghi và dịch vụ
Truy cập mạng không dây không giới hạn
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12 căn biệt thự tiện nghi và bình yên tại Hồ Cóc nhẹ 
nhàng đưa khoảng xanh mát lành vào tận phòng nghỉ. 
Đó là bồn tắm ngoài trời cạnh hàng tre xanh mướt và 
ánh sáng trong lành. Khoảnh vườn riêng tư trước cửa biệt 
thự cho gia đình tắm nắng và chuyện trò sớm mai. 
Không gian êm đềm dời toan lo lại phía sau, khiến kỳ nghỉ 
gia đình của bạn thực sự trọn vẹn. 

Biệt thự

Tên Villa Số lượng villa Diện tích (m2)

Sea Villa

Princess Sea Villa

10

02

100

100
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Sea Villa
THÔNG TIN CHÍNH

Loại giường
Số người
Hướng
Diện tích
Phòng tắm

1 giường lớn và 2 giường nhỏ
4 người lớn hoặc 2 người lớn và 2 trẻ em
Biển
100 m2
2 phòng tắm sang trọng 

ĐIỂM NỔI TRỘI

Đặc điểm chung
Quầy bar nhỏ | Bàn làm việc | Máy điều hòa tự điều 
chỉnh | Tivi truyền hình vệ tinh | Két sắt trong phòng | 
Không hút thuốc trong phòng

Phòng tắm
Đầy đủ tiện nghi sang trọng | Bồn tắm cho phòng 2 
khách| Bồn tắm + Vòi hoa sen cho phòng 4 khách | 
Máy sấy tóc | Áo choàng tắm và dép đi trong phòng

Các tiện nghi và dịch vụ
Truy cập mạng không dây không giới hạn
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Princess Sea Villa
THÔNG TIN CHÍNH

Loại giường
Số người
Hướng
Diện tích
Phòng tắm

1 giường lớn hoặc 1 giường đôi và 2 giường đơn
Nhiều nhất 4 người lớn hoặc 2 người lớn 2 trẻ em
Biển
100 m2
2 phòng tắm sang trọng

ĐIỂM NỔI TRỘI

Đặc điểm chung
Quầy bar nhỏ | Bàn làm việc | Máy điều hòa tự điều 
chỉnh | Trivi truyền hình vệ tinh | Két sắt trong phòng | 
Không hút thuốc trong phòng

Phòng tắm
Phòng tắm sang trọng đầy đủ tiện nghi | Vòi hoa sen 
và bồn tắm ở phòng 2 giường | Máy sấy tóc | Áo 
choàng tắm và dép đi trong phòng

Các tiện nghi và dịch vụ
Truy cập mạng không dây không giới hạn
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Bữa tối bên gia đình là khoảnh khắc để cảm xúc gia đình 
mãi ấm áp, với các món ẩm thực tinh tế từ nhà hàng 
Phụng Các đậm sắc màu Á Đông. Với không gian khoáng 
đạt cùng sức chứa lên đến 320 khách, Quý khách có thể 
tùy chọn cho mình không gian ẩm thực trong nhà hay 
ngoài trời. Phòng VIP Phụng Các là điểm hẹn ẩm thực thích 
hợp cho tiệc chiêu đãi riêng tư hay gia đình. 

Nhà hàng phục vụ thực đơn À La Carte và Set Menu với 
các món ăn Việt và món Á - Âu.

Nhà hàng Phụng Các

Giờ hoạt động: 06:00 - 22:00
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Hội họp & Sự kiện
Sảnh tiệc và không gian hội nghị mở của Khu nghỉ dưỡng Hồ Cóc là 
lựa chọn hoàn hảo cho hội thảo, huấn luyện, hội nghị khách hàng 
của các công ty từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Hệ thống phòng họp với trang thiết bị âm thanh, hình ảnh, máy chiếu 
hiện đại, đáp ứng nhu cầu cho những sự kiện quan trọng của doanh 
nghiệp. 

Tên phòng Sức chứa Lớp học

Hội trường trăm họ

Hội trường Đông vu

Hội trường Tây vu

150

120

120

400

80

80

Chữ U

260

60

60

Rạp hát

450

100

100
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Dịch vụ
Chèo thuyền Kayak

Khu nghỉ dưỡng biển Hồ Cóc sở hữu dòng suối trong vắt với hàng thông 
xanh chảy qua, là địa điểm lý tưởng để cả gia đình hay các cặp đôi 
cùng chèo thuyền Kayak trong không khí trong lành, thư giãn giữa thiên 
nhiên mênh mông, hoặc cùng nhau tham gia nhiều hoạt động ngoài 
trời thú vị khác như đạp xe, dạo mát hay nhâm nhi cocktails bên bờ hồ.

Giờ hoạt động: 07:00 - 18:00

Hồ Bơi

Hồ bơi nước mặn, nước ngọt cùng với bãi biển dài mênh mông hơn 1,500m 
nằm trong quần thể Khu nghỉ dưỡng Hồ Cóc khiến du khách có thể đắm 
mình trong không khí mát lành, tận hưởng cùng gia đình trong kỳ nghỉ giữa 
mùa hè rực nắng.

Giờ hoạt động: 05:30 - 19:00
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Kết thúc ngày vui chơi trong làn gió biển trong 
lành, bạn có thể tự thưởng cho mình một ly 
cocktail nhẹ nhàng tại quầy bar Hoco Club 
hay cùng bạn bè, gia đình ngân nga những 
giai điệu yêu thích tại phòng Karaoke hiện đại, 
đa phong cách của khu nghỉ mát.

Hoco club

Giờ hoạt động: 20:00 - khuya



Liên hệ:
HỒ CÓC BEACH RESORT

Quốc Lộ 55, Bưng Riềng, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại:
(+84) 917 099 559    |8:30 - 18:00 (thứ hai - thứ sáu), 8:30 - 12:00 (thứ bảy)
(+84) 254 3791 888  |Ngoài giờ làm việc
Email: reservations@hococbeachresort.com
Website: www.hococbeachresort.com

PHÒNG KINH DOANH & TIẾP THỊ

105A Yersin, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
(+84) 917 099 559    |8:30 - 18:00 (thứ hai - thứ sáu), 8:30 - 12:00 (thứ bảy)
Email: sales@saigonbinhchau.com
Website: www.saigonbinhchau.com


