
Amiana Resort là khu nghỉ dưỡng nằm trên Vịnh Nha Trang yên bình, mang nét đẹp quyến rũ và sang trọng thuần khiết.

Phòng Nghỉ

Ẩm Thực

Biệt Thự Sang
Trọng Hướng
Vườn

75 Biệt thự
Diện tích: 65m2

Nhà hàng Bacaro Hải sản địa phương Lagoon Bar Địa điểm ăn tối ấn tượng

Biệt thự ở rộng rãi và có khu ban công riêng, bồn tắm bằng đá granite được chạm khắc bằng tay và vòi sen. Yếu tố bản địa được khắc họa tinh tế.

Biệt Thự Gia Đình
2 Phòng Ngủ
Hướng Vườn

16 Biệt thự
Diện tích: 120m2

Biệt Thự Sang
Trọng Hướng
Đại Dương

31 Biệt thự
Diện tích: 70m2

Biệt Thự 1 Phòng
Ngủ Có Hồ Bơi
Riêng Hướng
Đại Dương

02 Biệt thự
Diện tích: 100m2

Biệt Thự Sang
Trọng Cao Cấp
Hướng Đại
Dương

20 Biệt thự
Diện tích: 80m2

Biệt Thự 3 Phòng
Ngủ Có Hồ Bơi
Riêng Hướng
Đại Dương

09 Biệt thự
Diện tích: 450m2

Thanh Bình
Sống chậm và thư thái

Thiên Nhiên
Ý tưởng khu nghỉ dưỡng

sinh thái

Bản Địa
Mang đậm nét văn hóa 

địa phương

Riêng Tư
Một không gian riêng tư

và lãng mạn

Hãy cùng khám phá và trải nghiệm thực đơn đa dạng của chúng tôi tại những địa điểm ăn uống ấn tượng, dù dùng bữa ở nhà hàng Bacaro hay trên 
một cầu cảng riêng tư bên cạnh mặt nước lung linh gợn gió của vùng vịnh. Để thưởng thức các món ăn kinh điển quốc tế và các món đặc trưng mang 
đậm hương vị truyền thống từ 3 miền Việt Nam, kết hợp với dịch vụ mộc mạc mà chu đáo từ đội ngũ nhân viên thân thiện, hãy đến với chúng tôi và 
trải nghiệm những điều tinh túy nhất của Việt Nam và Thế giới.



Diện tích 1,040m2

Tiếp tân / sảnh chờ hướng vườn
Sảnh thư giãn hướng biển
2 phòng trị liệu VIP - Lotus/Orchid
2 phòng trị liệu đôi - Lavender/Jasmine
4 phòng trị liệu đơn - Rose/Citrus/Sandalwood/Ylang-Ylang 
1 phòng trị liệu kiểu Thái - Tea Tree
Salon làm đẹp
Khu gửi đồ dành riêng cho Nam/Nữ

Tắm hơi, xông hơi và hồ Jacuzzi dành riêng cho Nam/Nữ

7 phòng tắm bùn riêng hướng biển

Spa và tắm bùn Amiana
Thư giãn và gìn giữ nét tươi trẻ về thể chất lẫn tinh thần với trị liệu spa cao cấp tại Spa Amiana.

Hồ Bơi & Vịnh

Hồ bơi nước biển Vịnh biểnHồ bơi nước ngọt

Phòng GymCLB trẻ em

Chèo thuyền kayak Tàu cao tốcTập yoga

Hoạt Động

Thể thao và Giải Trí

Thông Tin Chung
Tên Amiana Resort Nha Trang

Địa chỉ Vịnh Nha Trang, Đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang, Việt Nam

Tel (+84 258) 355 3333

 Email

 

reservations@amianaresort.com 

Website 

 

www.amianaresort.com 

Vị trí 45 km từ sân bay (45 phút lái xe)

8 km từ trung tâm Nha Trang (15 phút lái xe)
Nha Trang

Ho Chi Minh

Da
Nang

Ha Noi

Trung tâm thể thao và giải trí gồm nhiều trang thiết bị và dịch vụ khiến
kì nghỉ thêm phần thú vị.

Đầy đủ trang thiết bị thể dục thể thao

TV màn hình phẳng với các trò chơi Console
Câu lạc bộ trẻ em với dịch vụ giữ trẻ (có thể phát sinh phí)
Bàn bi-da

Trường Sa

Hoàng Sa

Khu nghỉ dưỡng Amiana giới thiệu 
nhiều hoạt động thú vị trong kì nghỉ 
của bạn với các chương trình tập 
yoga, bóng chuyền bãi biển, đi 
thuyền kayak, tập lặn, cầu lông, v.v 
theo một lịch trình định kì và miễn 
phí.

Thoả sức thư giãn tại một trong ba 
hồ bơi lớn tại resort - hồ bơi nước 
biển (2,500m²) và hai hồ bơi nước 
ngọt (700m² và 600m²) hoặc tại 
vịnh biển tự nhiên với bãi cát trắng 
mịn.


