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M?t ngày tr?i nghi?m t?i khu du l?ch ngh? d??ng H? Tràm
M?t trong nh?ng casino n?i b?t và ???c ?a chu?ng nh?t t?i Vi?t Nam hi?n nay là The Grand – H?
Tràm Strip n?m t?i Ph??c Thu?n, huy?n Xuyên M?c, Bà R?a – V?ng Tàu. ?ây là d? án thu?c công
ty TNHH D? án H? Tràm có 100% v?n n??c ngoài c?a Asian Coast Development Lt, m?t trong
nh?ng công ty t? nhân M? l?n nh?t ?ang ??u t? t?i Vi?t Nam v?i t?ng m?c ??u t? là 4 t? USD. ?ây
chính là casino ??u tiên t?i Vi?t Nam ??a ra c? h?i tr?i nghi?m c?m giác cá c??c th?t t?i song casino
5 sao cho các cuco75 th? c?a nhà cái W88 (https://w88nc.com) t?i Vi?t Nam ???c c?p phép ho?t
??ng ch?i chia bài tr?c ti?p cho khách n??c ngoài v?i 90 bàn ch?i.

Giai ?o?n m?t c?a d? án hi?n ?ã m? c?a ?ón khách vào n?m 2013 bao g?m 541 phòng n?m sao,
c?m nhà hàng qu?c t?, trung tâm h?i ngh?, sòng bài sân golf qu?c t?…D? ki?n ??n n?m 2020, sau
khi hoàn thi?n, toàn b? d? án s? có 9.000 phòng ngh? tiêu chu?n 5 sao v?i 180 bàn chia bài, 2.000
máy ch?i, các sân golf, khu vui ch?i gi?i trí,…
Hi?n nay, khi ??n tham quan và vui ch?i t?i khu ngh? d??ng H? Tràm, khách du l?ch s? có c? h?i
t?n h??ng nh?ng d?ch v? gi?i trí thú v? d??i ?ây:
Bãi bi?n
Nh? s? ?? m?t b?ng quy ho?ch nên H? Tràm Strip s? h?u ???ng b? bi?n dài cùng làn n??c trong
xanh, cát vàng m?n màng ??n nh?ng giây phút th? thái cho du khách khi hòa mình vào bi?n c?.
Sound Waves

1/3

Thích ?i du l?ch - Thích tr?i nghi?m cu?c s?ng ?ó ?ây
https://thichdi.com

Sound Waves là m?t ch??ng trình nh?c n??c di?n ra hàng tu?n, quy t? nh?ng ngôi sao n?i ti?ng c?a
làng Vpop. ?i?u ??c bi?t là m?i ng??i ??u ???c xem mi?n phí cho dù không s? d?ng b?t c? d?ch v?
nào c?a casino. ?ây là m?t hình th?c qu?ng cáo hi?u qu? mà ban lãnh ??o H? Tràm ??a ra nh?m
thu hút khách du l?ch ??n v?i mình.
H? th?ng phòng ngh?
T?t c? các phòng ngh? ? khách s?n ??u ???c trang b? ti?n nghi cao c?p ??t chu?n 5 sao, g?m
gi??ng ng? c? l?n v?i ??m lông ng?ng, phòng t?m r?ng ???c lát c?m th?ch, h? th?ng vòi t?m phun
m?a cùng b?n t?m riêng bi?t có t?m nhìn h??ng th?ng ra bi?n.

H? th?ng nhà hàng
V?i l??ng du khách ?a d?ng ??n t? kh?p n?i trên th? gi?i, do ?ó h? th?ng nhà hàng t?i ?ây ???c k?t
h?p vô cùng ??c ?áo. T? ?? ?n nhanh hay truy?n th?ng ??c tr?ng c?a các qu?c gia, ??c bi?t là
ngu?n h?i s?n t? ghe thuy?n làng chài H? Tràm liên t?c ?ánh b?t trong ngày, nh? ?ó ??m b?o t?i ?a
?? t??i ngon.
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Vui ch?i, gi?i trí
Casino H? Tràm s? h?u nh?ng bàn ch?i, máy móc hi?n ??i b?c nh?t hi?n nay, mang ??n nh?ng tr?i
nghi?m m?i m? và ??ng c?p nh?t cho ng??i ch?i.
Bên c?nh ?ó, casino H? Tràm còn có sân golf ??t chu?n qu?c t?, các d?ch v? ?i kèm nh? spa hay
cinema ??u t?o cho du khách c?m giác tho?i mái nh?t m?i khi có d?p ??n ngh? d??ng.
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