
Sức sống
từ biển xanh

căng tràn

of 
Oceans

Experiences

Ho Coc Beach Resort
Seaside Road, Bung Rieng, Xuyen Moc, Ba Ria - 

Vung Tau Province, Vietnam

(+84) 917 099 559 |8:30 - 18:00 (Mon - Fri), 8:30 - 12:00 (Sat)
(+84) 254 3791 888 |After office hours 
reservation@hococbeachresort.com

www.hococbeachresort.com



Khu Nghỉ Dưỡng Biển Hồ Cóc sở hữu 146 phòng nghỉ và biệt 
thự được thiết kế rộng rãi và lắp đặt trang thiết bị hiện đại: 

• Giường đôi hoặc giường đơn
• Bàn làm việc
• Máy sấy tóc
• Trà, cà phê, nước suối miễn phí mỗi ngày
• Áo choàng tắm và dép đi trong phòng
• Tivi truyền hình cáp
• Bồn tắm hoặc vòi sen 
• Máy điều hòa nhiệt độ tùy chỉnh
• Truy cập mạng không dây không giới hạn

Phòng & Biệt thự

Hồ bơi & Biển

Giờ hoạt động: 06:00 đến 22:00 

Nhà hàng Phụng Các có sức chứa đến 320 khách. Từ 
tiệc trong nhà cho đến tiệc ngoài trời, mọi nhu cầu của 
bạn sẽ được nhà hàng đáp ứng một cách tốt nhất.

• NHÀ HÀNG PHỤNG CÁC

Giờ hoạt động: 20:00 đến khuya

Nơi bạn có thể vừa thưởng thức cocktail, vừa tận hưởng 
gió biển sau một ngày vui chơi hết mình. 
Ngoài ra, bạn và gia đình có thể cùng trải nghiệm không 
gian âm nhạc sôi động tại phòng Karaoke đa phong 
cách của khu nghỉ dưỡng.

• HOCO CLUB

Ẩm thực

Loại phòng Số lượng
phòng

Địa điểm Thời gian hoạt động
(cứu hộ & các dịch vụ ẩm thực)

Diện tích
(m2)

Garden Deluxe

Premium Deluxe

Sea Bungalow

Sea Villa

Princess Sea Villa

Hồ bơi nước mặn Sao Sáng

Hồ bơi nước ngọt Sao Khuê

Bãi tắm Bốn Mùa

19

116

12

10

02

35

40

40

100

100

Garden Deluxe

Premium Deluxe

Sea Bungalow

Sea Villa

Princess Sea Villa

19

116

12

10

02

35

40

40

100

100

06:00 đến 21:00 

06:00 đến 17:00 

Ho Coc Beach Resort operates 146 rooms with spacious 
design and fully equipped for your convenience, including:

• Double or Twin bed
• Work desk
• Hair dryer
• Free tea, coffee and mineral water
• Bathrobe and indoor slippers
• Cable television
• Bathtub or shower
• Remoted control air-conditioner
• Wi-Fi access

Rooms & Villas

Pools & Beach

Open hours: 06:00 AM till 10:00 PM

With capacity to serve 320 guests, Phung Cac Restaurant offer 
best-in-class service and cuisine. A versatile venue for both 
in-door and out-door event.

• PHUNG CAC RESTAURANT

Open hours: 10:00 PM till late

Imagine sipping your cocktail while enjoying the sea breeze after 
a play hard day packed with activities.
In addition, you and your family could experience a fun and 
vibrant music experience at our lively Karaoke room at the resort.

• HOCO CLUB

Cuisine

Room type No.
of room

Space
(m2)

Area Operations hours
(safeguard and cuisine services)

Sao Sang seawater pool

Sao Khue fresh water pool

Four-season beach

06:00 AM till 09:00 PM

06:00 AM till 05:00 PM



Giờ hoạt động: 06:00 đến 17:00

Là hoạt động lý tưởng cho cả nhà và các cặp đôi. Tham gia 
chèo thuyền Kayak, bạn không những được thử tài chèo lái 
cùng nhau mà còn có thể thong thả tận hưởng thiên nhiên 
trong lành tại Hồ Cóc. 

• CHÈO THUYỀN KAYAK

Khác với yoga trong phòng tập, yoga trên biển sẽ đem lại cho 
bạn một cảm giác rất khác biệt với bầu không khí trong lành, 
tiếng sóng và tiếng gió bên tai. Đồng thời cũng đánh thức các 
giác quan, mang đến sự thư giãn toàn diện, đưa tâm trí bạn trở 
về trạng thái cân bằng. 

• YOGA TRÊN BIỂN 

Bóng chuyền và đá bóng trên bãi biển là hoạt động thú vị dành 
cho đội nhóm hoặc các chương trình công ty, doanh nghiệp. 
Không chỉ là hoạt động giúp gắn kết tinh thần đồng đội, hoạt động 
thể thao trên biển còn kích thích tinh thần thi đấu của từng cá nhân, 
làm cho chuyến đi trở nên hào hứng và thú vị hơn bao giờ hết.
Hoạt động miễn phí khi lưu trú tại Khu nghỉ dưỡng Biển Hồ Cóc

• THỂ THAO BÃI BIỂN 

Nếu nghỉ ngơi trong phòng khiến bạn cảm thấy nhàm chán thì 
cắm trại trên biển sẽ đem lại cho bạn một cảm giác vô cùng 
mới mẻ. Tại khu nghỉ dưỡng biển Hồ Cóc, bạn sẽ được hòa mình 
với thiên nhiên, thả mình với không gian yên bình, đầy thơ mộng.

• CẮM TRẠI BÃI BIỂN

Được thiết kế bởi những nhà tổ chức chuyên nghiệp kết hợp với 
không gian biển tự nhiên, hoạt động xây dựng đội nhóm tại Hồ 
Cóc hứa hẹn phá vỡ mọi khoảng cách, tạo sự gắn kết giữa các 
nhân viên và khơi truyền cảm hứng làm việc cho tất cả mọi 
người sau chuyến đi.

• HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM 

Hồ Cóc phát triển nhiều hoạt động thú vị dành riêng cho trẻ em 
bao gồm: tô tượng, tranh cát, xúc cát tạo hình. Các hoạt động 
nhằm kích thích ở trẻ tính kiên nhẫn, năng lực hội họa và khả 
năng sáng tạo. 
Hoạt động miễn phí khi lưu trú tại Khu nghỉ dưỡng Biển Hồ Cóc

• GÓC DÀNH CHO TRẺ EM

Các hoạt động giải trí 

Hội nghị & Sự kiện
Địa điểm Sức chứa

(khách)

Hội Trường Trăm Họ 

Hội Trường Đông Vu/ Tây Vu

Nhà hàng Phụng Các 

Sân vườn Phụng Các

Hồ bơi Sao Sáng 

Hồ bơi Sao Khuê

Bãi biển

800

160

340

270

200

200

5,000

Màn chiếu, máy chiếu

Bảng kẹp giấy 
thuyết trình

Hệ thống âm thanh, 
ánh sáng tiêu chuẩn

Sân khấu di động 
và cố định

Trang thiết bị
hội họp

Meeting & Convention

Open hours: 06:00 AM till 05:00 PM

An ideal activity for families and couples to not only put your skills 
to the test but also to fully emerge in the beautiful natural lands-
cape at Ho Coc.

• KAYAKING

Unlike your normal Yoga class, Beach Yoga delivers a whole new 
experience with fresh air, natural audio of ocean waves hitting 
the shore and whisper of sea breeze by your ears, all together 
wakes up your senses, transcending into total relaxation, 
bringing balance to your mind.

• BEACH YOGA

Volleyball and Football at our beautiful beach are perfect sports 
for corporate team building. The competitive spirit combined 
with fun and excitement help enhance the bond between 
members, ultimately creating a mesmerizing travel experience.
Free of charge for in-house guests at Ho Coc Beach Resort.

• BEACH SPORT

Tired of staying in door? Switch your mood by going outside and 
enjoy camping on the beach. At Ho Coc Beach Resort, you 
would find yourself emerge in nature and enter a heavenly 
calm, relax state of mind.

• BEACH CAMPING

Organized by experience experts blended with amazing beach 
scene, team building activity at Hồ Cóc promises to break all 
limits and create everlasting connection between team mem-
bers, which results in inspiration, thus motivation for everyone 
during and after the trip.

• TEAM BUILDING

There are numerous kids-focus activities including: statue 
coloring, sand photo, sand building, all are designed to stimula-
te and foster your child’s patience, art sense, creativity.
Free of charge for in-house guests at Ho Coc Beach Resort.

• KIDS’ CORNER

Amusement Activities

Location Capaticy
(no. of pax)

Projector and screen

Flip chart

Standard lighting
and sound system

Fixed and mobile 
stage

Tram Ho Hall

Dong Vu/ Tay Vu Hall

Phung Cac Restaurant

Phung Cac Garden

Sao Sang Pool

Sao Khue Pool

Beach

800

160

340

270

200

200

5,000

Conference
utilities



Khu Nghỉ Dưỡng Biển Hồ Cóc 
Đường Ven Biển, Bưng Riềng, Xuyên Mộc,
Bà Rịa - Vũng Tàu
(+84) 917 099 559   |8:30 - 18:00 (T2 - T6), 8:30 - 12:00 (T7) 
(+84) 254 3791 888 |Ngoài giờ làm việc 
reservation@hococbeachresort.com
www.hococbeachresort.com

Vị trí

Phòng Kinh doanh & Tiếp thị tại Thành phố Hồ Chí Minh
105A Yersin, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
(+84) 917 099 559 |8:30 - 18:00 (T2 - T6), 8:30 - 12:00 (T7)
sales@saigonbinhchau.com
www.saigonbinhchau.com

Khoảng cách từ Thành phố Hồ Chí Minh: 120 km
Thời gian di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh: 02 giờ

Thông tin liên hệ
Ho Coc Beach Resort

Seaside Road, Bung Rieng, Xuyen Moc, Ba Ria - 

Vung Tau Province, Vietnam

(+84) 917 099 559 |8:30 - 18:00 (Mon - Fri), 8:30 - 12:00 (Sat)
(+84) 254 3791 888 |After office hours 
reservation@hococbeachresort.com

www.hococbeachresort.com

Sales & Marketing Office in Ho Chi Minh City
105A Yersin, District 1, Ho Chi Minh City

(+84) 917 099 559 | 8:30 - 18:00 (Mon - Fri)
                                    | 8:30 - 12:00 (Sat)
sales@saigonbinhchau.com
www.saigonbinhchau.com

Location 
Distance from Ho Chi Minh City: 120 km
Travel duration from Ho Chi Minh City: 02 hours

Contact Information


