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Diện tích
(m2)Sảnh

700 380 300 160 570 500 250

CocktailClassroom U shape Square Theater Banquet

Sảnh Sóng





Diện tích
(m2)Sảnh

280 100 87 60 150 140 60

CocktailClassroom U shape Square Theater Banquet

Sảnh Sỏi / Cát



SẢNH SỎI / CÁT
Sảnh Sỏi / Cát với diện tích 280m2, sức chứa 100 khách 

với không gian ấm cúng, trang nhã sẽ thích hợp phục vụ 
cho các công ty hoặc team building.  

SẢNH SÓNG
Sảnh sóng với diện tích 700m2, sức chứa 380 khách 

cùng đa dạng setup tiệc sẽ là địa điểm lý tưởng để tổ 

chức ăn uống, yến tiệc của các đoàn thể.

Sảnh tiệc và không gian hội nghị mở của Khu nghỉ 
dưỡng Seava Hồ Tràm là lựa chọn hoàn hảo cho hội 
thảo, huấn luyện, hội nghị khách hàng của các công ty.



Nhà hàng Mộc có sức chứa đến 250 khách với tông màu chủ đạo và cách bày trí rực rỡ. 

Phòng VIP của Mộc là địa điểm lý tưởng cho các buổi họp mặt, lễ kỉ niệm thân mật. Bên 

cạnh đó, nhà hàng Mộc còn mang đến cho quý khách những món ăn đậm đà hương vị 
Việt, cũng như sự hòa quyện tuyệt vời của nền ẩm thực Đông – Tây.

Sức chứa: 250 khách  

NHÀ HÀNG MỘC





DỊCH VỤ LƯU TRÚ
Trải nghiệm 113 phòng khách sạn thuần chất Á Đông với tông màu
thân quen như gỗ nâu ấm áp và sắc xanh dịu yên ả.

Tên phòng Số lượng Diện tích (m2)

Premium Deluxe 113 40





Chèo Thuyền Kayak

Hãy dành tặng cho bản thân những phút giây thư giãn trọn vẹn với 
không gian mộc mạc, thiết kế tinh tế và các dịch vụ spa đa dạng tại Spa 
Lá.

Khu Nghỉ Dưỡng Biển Seava Hồ Tràm sở hữu dòng suối trong vắt với 
hàng thông xanh chảy qua, là địa điểm lý tưởng để trải nghiệm chèo 
thuyền Kayak trong không khí trong lành, thư giãn giữa thiên nhiên.

     Giờ hoạt động: 07:00 - 18:00

Hồ bơi nước mặn cùng với bãi biển dài mênh mông hơn 1,500 m2 
nằm trong quần thể Khu Nghỉ Dưỡng Biển Seava Hồ Tràm  
khiến du khách có thể đắm mình trong không khí mát lành, thư thái.
      

     Giờ hoạt động: 06:00 - 18:00

Với đội ngũ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp và sáng tạo, Khu Nghỉ Dưỡng 
Biển Seava Hồ Tràm cam kết sẽ đem đến những trải nghiệm tuyệt vời 
cho quý khách.

Hồ Bơi

Dịch Vụ Tổ Chức Sự Kiện

Spa Lá

CÁC TIỆN ÍCH
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