
Marcus Aurelius

Mỗi ngày mới là một đặc ân mà cuộc sống ban tặng
được hít thở, được suy nghĩ, được cảm nhận và được yêu thương

When you arise in the morning think of
what a precious privilege it is to be alive

to breathe, to think, to enjoy, to love



A slice � ��ical hea�n
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Welcome � Amiana Resort  Nha Trang
Amiana Resort Nha Trang is a luxury five-star resort nestled in a tranquil corner of Nha Trang overlooking the sparkling waters of a stunning bay. Herein guests will 
find a conscious effort to preserve and highlight the natural resources and beauty of the region, through the use of architecture and design, along with materials 
sourced from the local area. Amiana Resort Nha Trang offers a truly private and unique atmosphere for individuals, couples or families seeking escapes from the 
hustle and bustle of city life.

Stretched along the Nha Trang coastline, the resort is only 45 minutes from Cam Ranh International Airport and 15 minutes to Nha Trang Center, offering both quiet 
relaxation and convenience for guests to explore the famous touristic city.

The resort features spacious rooms and villas all with garden or ocean views and a private terrace or balcony, a stunning 2,500m² natural seawater pool which is the 
largest of its kind in Vietnam, a magnificent 700m² freshwater infinity pool, a 600m² foot-shaped pool with a swim-up bar, a private, guest only, lagoon beach with 
soft, white sand leading into crystal clear waters of the ocean.

Facilities include an all day dining restaurant, Bacaro, known for its focus on fresh, local cuisine and international classics, three bars, an internationally designed Spa 
centre, complete with natural mud baths, recreation centre, featuring a fully equipped fitness centre, kids club and pool table. Our water sports and tours provide 
fun and relaxation activities to enhance your stay.

Hoang Sa

Truong Sa



B��ot luxury on a �u�ing bay

 It’s all about you.

Clean white sand between your 
toes, soft onshore breezes 
caressing your face, and gentle 
ocean waves washing along the 
secluded beaches... Relax and 
recharge in absolute luxury at 
Amiana on the Bay.

Come enjoy the best that life has 
to give at breathtaking Amiana.

Amiana dành riêng cho bạn những 
điều tuyệt vời nhất.

Những hạt cát trắng mịn len lõi 
dưới chân, nụ hôn nhẹ nhàng của 
gió biển, sóng vỗ bờ như hát lời 
yêu thương... Amiana sẽ mang 
đến cho bạn những khoảnh khắc 
ngọt ngào, khó quên.

Hãy đến và cảm nhận món quà 
quý giá mà cuộc sống ban tặng tại 
Amiana Resort đẹp như mơ.

Dấu chân xa hoa trên vịnh �iên đường



Hãy để chân trần và cảm nhận
Thả mình bồng bềnh, thư thái trong làn nước 
mát của hồ bơi nước biển, dưới ánh nắng rực 
rỡ của miền nhiệt đới và cả một vùng trời trong 
xanh.

Gió biển thổi nhè nhẹ, hàng dừa xanh mát in 
bóng xuống hồ bơi, bạn thư thả nằm đọc sách 
và tận hưởng một ly nước mát lạnh trong tay. 
Còn gì tuyệt vời hơn thế?

Kick  �f �r shoes and relax

Perhaps floating in the huge expanse of a 
seawater lagoon at the edge of a sparkling 
ocean, with the promise of a lazy afternoon 
under the tropical sun.

Under the fluffy white clouds and swaying 
palm trees reflected in the cool waters of a 
long, elegant infinity pool, you can relax finish 
your favorite novel with a cool drink in hand ... 
What could be more tempting?





�emi� Deluxe V�a Ocean View

Premier Deluxe Vi�a Oce� View
Our Premier Deluxe Villa Ocean View look directly out over Nha Trang Bay, 
where you can enjoy cool breezes, gentle waves and stunning views 
especially when the stars come out and the lights from the fishermen’s 
boats sparkle on the horizon.

Ở Biệt Thự Sang Trọng Cao Cấp Hướng Đại Dương, bạn có thể nghe tiếng 
sóng vỗ êm đềm, cảm nhận làn gió biển mát dịu và đắm chìm trong cảnh 
đẹp thiên đường của Vịnh Nha Trang. Khi màn đêm buông xuống, cảnh 
vật càng lung linh hơn với bầu trời đầy sao và ánh đèn lấp lánh từ các 
thuyền câu phía xa xa.

Deluxe Vi�a Garden View �
Deluxe Vi�a Oce� View
All Amiana’s Deluxe Villas give you a sensation of peace and tranquility. 
The furniture is handmade locally by skilled artisans, adding to the feeling 
of comfort and authenticity.

The villas boast a spacious terrace, luxurious living room and the outdoor 
garden bathrooms with our signature granite bathtubs. Every detail is 
meticulously taken care of for your total comfort.

Biệt thự Deluxe mang đến cho bạn cảm giác riêng tư, thư thái và yên bình. 
Căn phòng trở nên ấm áp với các nội thất gần gũi thiên nhiên qua bàn tay 
tài hoa của các nghệ nhân.

Biệt thự có ban công lộng gió, phòng khách sang trọng rộng rãi, phòng 
tắm ngoài trời với bồn tắm lớn bằng đá cẩm thạch được làm thủ công. 
Chúng tôi muốn mỗi chi tiết dù là nhỏ nhất cũng sẽ là những trải nghiệm 
khó quên dành cho bạn.



Family Vi�a Two Bedr�m Garden View

Family Vi�a Two Bedr�m Garden View
Family Villa Two Bedroom Garden View will make you really feel at home. 
With 2 ample bedrooms, a separate living/dining area and an open kitchen, 
this is the perfect choice to cook the favorite meals for your beloved family.

Với 2 phòng ngủ, phòng khách, bàn ăn và bếp nhỏ xinh xắn, bạn có thể tự 
chế biến những món ăn yêu thích cho gia đình. Biệt Thự Gia Đình Hai Phòng 
Ngủ Hướng Vườn sẽ cho bạn cảm giác như đang ở chính ngôi nhà thân 
thương của mình.



�� V�a O� Be�m Ocean View

P�l Vi�a One Bedr�m Oce� View
For the loved ones seeking a private and supremely comfortable               
accommodation, Pool Villa One Bedroom Ocean View is an obvious 
choice. Categorized with one-bedroom featuring a king-size bed, an 
outdoor bathroom and a private plunge pool, the indoor cozy spaces of 
Villa come with spectacular views of light-filled terrace and sparkling ocean 
promise to be a perfect place for indulgence.

Đối với những cặp tình nhân đang tìm kiếm một không gian riêng tư và thư 
giãn, Biệt Thự 1 phòng ngủ có hồ bơi riêng hướng Đại Dương xứng đáng 
là một lựa chọn lý tưởng. Villa một phòng ngủ sở hữu giường king-size, 
phòng tắm ngoài trời và một hồ bơi riêng biệt, sự kết hợp hài hòa giữa 
không gian nhà ấm cúng với cảnh đẹp tự nhiên của khu vườn đầy nắng và 
đại dương trong xanh sẽ đem lại cảm giác thư thái nhất cho kỳ nghỉ của 
bạn.



P�l Vi�a Thr� Bedr�ms Oce� View
Choosing the Villa is a lavish and unique indulgence for the special few.

The Pool Villa Three Bedrooms Ocean View is the ultimate exclusive retreat with 3 bedrooms and a private plunge pool. Oversized rain-showers, enormous granite 
baths, crisp white linens and every possible comfort will cosset and indulge you.

Chọn Biệt Thự 3 phòng ngủ có hồ bơi riêng hướng Đại Dương là cách bạn thực sự trải nghiệm đẳng cấp sống sang trọng bậc nhất.

Biệt thự có 3 phòng ngủ rộng rãi và một hồ bơi riêng biệt. Bạn có thể thư giản dưới làn nước mát của vòi hoa sen hay thư thái ngâm mình trong bồn tắm bằng đá 
cẩm thạch dưới bầu trời đầy sao.

�� V�a �r
 Be�ms Ocean View



Treatments drawing from the traditions of Asia and the sciences of Europe 
make our and mud bath spa unsurpassed in elegance and sophistication. All 
senses are awakened by the scent of local herbs and aromatics, relaxing  
ambient music, the soothing sound of ocean waves, and the professional and 
dedicated spa team.

Because we believe that the true beauty comes from within, our therapies will 
help release stress and boost your energy.

Each time with Amiana spa and mud bath is a unique experience that makes 
you want to extend your holiday leave indefinitely.

Các liệu pháp thư giãn kết hợp giữa truyền thống và hiện đại tạo nên sự 
tinh tế chỉ có ở Amiana. Tất cả mọi giác quan như được đánh thức bởi 
hương thảo mộc quyến rũ, tiếng nhạc lắng đọng, tiếng sóng vỗ êm ái bên 
tai và sự tinh tế, chuyên nghiệp của đội ngũ spa và tắm bùn Amiana.

Bởi vẻ đẹp thật sự luôn bắt nguồn từ bên trong, các liệu pháp mới của 
chúng tôi không chỉ chú trọng vào việc làm đẹp bên ngoài, mà còn giúp cơ 
thể bạn luôn khỏe mạnh, căng tràn sức sống.

Mỗi lần đến với Spa và tắm bùn Amiana là một trải nghiệm đầy ngạc nhiên 
khiến bạn luôn muốn trở lại để khám phá.

Invi	ra� � �r ��es

Nuông chiều mọi giác �



Overlooking the sparkling waters of the bay, Bacaro restaurant is a delight to the senses, serving   
breakfast, lunch and dinner daily, with a superb hand selected wine list to match.

Supporting our concept of “anything you want, whenever and wherever you want it”, we want to give 
you the best experience on earth. We often organise buffet on the beach, offering a variety of food 
choices. Alternatively, let us arrange a romantic dinner with candles on our private jetty over the water 
or simply a cozy dinner on your terrace or indeed anywhwere in the resort that you can imagine.

In Lobby Bar and on the terrace, you can also enjoy hand rolled Cuban cigars while listening to live jazz 
music from our resident band.

Nhìn ra mặt nước lấp lánh của vịnh Nha Trang, nhà hàng Bacaro phục vụ các món ăn kinh điển quốc 
tế và các món đặc trưng mang đậm hương vị truyền thống từ 3 vùng miền Việt Nam, cùng các loại 
rượu hảo hạng được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Với phương châm “Bất kỳ điều gì bạn muốn, bất kể ở đâu và khi nào”, Amiana luôn muốn dành cho 
bạn những điều đặc biệt nhất. Chúng tôi thường tổ chức những buổi tiệc buffet trên bãi biển với nhiều 
món ăn độc đáo. Bạn có thể tận hưởng một bữa tối lãng mạn trên chiếc cầu cảng trước biển, trên 
thuyền, ở ban công căn hộ của bạn, hoặc bất kỳ địa điểm nào bạn yêu thích ở đây.

Tại quầy bar Sảnh hướng biển, bạn có thể thưởng thức một điếu xì gà Cuba được vấn thủ công và thả 
hồn theo tiếng nhạc jazz du dương lắng đọng.

A huned m�th��ring �lights

Khám phá vô vàn các món ẩm �ực độc đáo



Amiana is the most perfect of venues for your most special of days. Blue ocean, white sand, the tropical 
sun and ideal locations of Amiana will make your exchange of vows absolutely magical and unique that 
nowhere can offer.

Amiana là lựa chọn hoàn hảo cho ngày trọng đại nhất của bạn. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng và những 
khung cảnh thơ mộng của Amiana sẽ giúp bạn có một lễ cưới độc đáo, sang trọng không nơi nào sánh 
được.

 
Tiệc cưới ngọt ngào và lãng mạn trên vịnh biển Nha Trang

Y�r ��ical b��ot ��ing



With 5 spacious meeting rooms looking to the ocean that can cater up to 
410 guests, Amiana is the ultimate address for all your events including 
conference, meetings, exhibitions, banquets and galas.

Enhance the wow factor and take advantage of both the open air Ocean 
and Bay Terraces, where you can admire the magnificent ocean panorama 
of Nha Trang Bay and Nha Trang City skyline in the distance.
At Amiana, our open air locations are perfect settings for coffee/tea breaks, 
cocktail receptions, B.B.Q’s, or any unique event, limited only by your own 
imagination.

Với năm phòng họp rộng rãi hướng biển có sức chứa lên đến 410 khách, 
Amiana là lựa chọn hoàn hảo cho các sự kiện như hội nghị, hội thảo, triển 
lãm, tiệc cưới...

Tại hai khu vực ngoài trời Ocean Terrance và Bay Terrance, bạn sẽ được 
thỏa sức ngắm nhìn vẻ đẹp diệu kỳ của vịnh Nha Trang và đường chân trời 
của thành phố phía xa xa.

Ở Amiana, thưởng thức tiệc cocktail, tiệc nướng hoặc bất kỳ sự kiện nào 
khác trong làn gió biển mát lành thật sự không có gì là khó tưởng tượng.

Những buổi họp đầy cảm hứng

I�p�ational M
ting by the bay



Amiana resort invites you to plunge in, sail away and indulge in a vast array 
of activities. With our top-of-the-line equipment, professional staff and 
beautiful surroundings, you can choose how to enjoy our beautiful bay.

How about a private tailored eco tour and excursion to unveil the natural 
and cultural beauty of the region, snorkeling to discover the wonders of 
coral reef and abundant marine life, a Vietnamese cooking lesson, one 
hour of kayaking to enjoy vitamin sea or ride the waves on jet ski. The list 
of activities is endless, but we still recommend a healthy daily regime of 
doing very little!

Với khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, 
cùng các trang thiết bị hiện đại nhất, bạn tha hồ lựa chọn cách trải nghiệm 
đáng nhớ cho riêng mình.

Bạn có thể thiết kế riêng cho mình một tour du lịch sinh thái, lặn biển khám 
phá đại dương và ngắm san hô, tham gia lớp học ẩm thực, chèo kayak tận 
hưởng vẻ đẹp biển trời, chơi đùa với sóng biển trên cano, hoặc dành cho 
mình một ngày hoàn toàn nghỉ ngơi.

Nhiều hoạt động giải trí và nghỉ dưỡng đa dạng

A h�t � activ�ies



Jiddu Krishnamurti

If your eyes
are blinded with

your worries,
you cannot see
the beauty of
the sunset

Nếu đôi mắt bạn đượm những âu lo, bạn sẽ
chẳng thể nào cảm nhận được vẻ đẹp của hoàng hôn



AMIANA RESORT NHA TRANG
Nha Trang Bay, Pham Van Dong Street, Nha Trang, Vietnam
T: (+84 258) 355 3333
E: reservations@amianaresort.com
www.amianaresort.com

HCMC SALES OFFICE
HCMC Sales OfficeRoom 07, 15th Floor, LIM II Tower,
62A Cach Mang Thang 8 Str., Dist. 3 - HCMC, Vietnam
T (+84 28) 5422 1117
www.amianaresort.com


