thế giới khoáng nóng
đầu tiên và duy nhất
tại Việt Nam
www. m i n e ra h ot s p r i n g s b i n h c h a u .c o m

Minera Hot Springs Binh Chau là Thế Giới Khoáng Nóng đầu tiên tại
Việt Nam tự hào mang đến cho bạn trải nghiệm thư giãn khoáng nóng
kết hợp trị liệu, phục hồi sức khỏe.
Chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 2 giờ di chuyển, Minera sở hữu dòng
suối khoáng nóng duy nhất ở miền Nam Việt Nam được chứng nhận bởi
FEMTEC - Hiệp hội Thủy và Nhiệt trị liệu thế giới - trực thuộc WHO,
công nhận là một trong những phương pháp thủy và nhiệt trị liệu giúp
tăng cường sức khỏe hiệu quả.
Minera với hai khu vực độc đáo là Minera Springs và Minera Forest sẽ
nhẹ nhàng dẫn dắt bạn cùng người thân vào chuyến hành trình khám
phá hơn 50 loại hình ngâm tắm khoáng theo phong cách của 07 quốc
gia nổi tiếng về khoáng nóng trên toàn thế giới.

Minera Springs
Minera Springs gồm có 10 khu vực khác nhau, chia làm 04 loại vé trải
nghiệm, cho bạn và gia đình những cung bậc cảm xúc khi thật nhẹ
nhàng, khi thật hào hứng như nguồn năng lượng tuôn trào không
ngừng từ dòng khoáng nóng.
Các loại vé

Lưu ý: Vé không bao gồm dịch vụ ẩm thực, tắm bùn khoáng, massage và tẩy tế
bào chết.

Vé Springs Land
Tham quan và trải nghiệm khu vực Springs Land, Tropic Land và
82 Degrees.
giờ hoạt động 09:00 – 18:00

Springs Pool
Tận hưởng cảm giác thư giãn tuyệt đối tại hồ ngâm khoáng ngoài trời lớn
nhất Đông Nam Á và là địa điểm tham quan thu hút hàng đầu tại thế giới
khoáng nóng Minera, Springs Pool vừa giúp bạn thả lỏng bản thân vừa
mang đến những phút giây giải trí trọn vẹn.
giờ hoạt động 09:00 – 22:00

Springs Casa
Springs Casa là nơi tụ hội những hồ ngâm tắm khoáng, spa phục hồi năng
lượng, ẩm thực tinh tế từ nhà hàng và không gian tổ chức sự kiện sôi động.
Nhà hàng Zest Dining
Hoạt động vào tất cả các ngày trong tuần, với những lựa chọn ẩm thực
phong phú được lấy cảm ứng từ Á Châu.
sức chứa khu vực a la carte: 150 khách
khu vực buffet:
350 khách
giờ hoạt động 11:00 – 22:00
Mira Café
Café chính tại Minera, địa điểm của những thức uống phục hồi năng lượng
cho cơ thể.
giờ hoạt động 09:00 - 18:00
Ballroom
Không gian rộng rãi, thoáng đãng lấy cảm hứng từ thiên nhiên với trang thiết
bị hiện đại.
sức chứa 220 khách
giờ hoạt động 24/7

Vé Minera Springs
Tham quan và trải nghiệm dịch vụ tại tất cả các khu vực, trừ khu
vực Springs Retreat.
giờ hoạt động 09:00 – 18:00

Phòng ăn riêng
Cạnh Ballroom là hai không gian ẩm thực riêng tư cho những dịp đặc biệt
của bạn và người thân, hay những đối tác quan trọng.

Vé Springs Retreat
Tham quan và trải nghiệm dịch vụ tại tất cả khu vực.
giờ hoạt động 09:00 – 18:00

giờ hoạt động 24/7

Vé Minera After 4
Tham quan và trải nghiệm khu vực Springs Casa, Springs Pool,
Wabisabi và Around The World Spa sau 16:00 giờ.
giờ hoạt động 16:00 – 22:00

sức chứa 12 khách mỗi phòng

Minera Spa
Trải nghiệm cảm giác phục hồi năng lượng từ dòng khoáng nóng với những
dịch vụ chăm sóc cơ thể độc đáo từ spa. Thải độc làn da cùng dịch vụ tẩy tế
bào chết, se khít lỗ chân lông trong phòng xông hơi hay massage toàn thân
với dầu, Minera Spa sẽ mang lại sự thả lỏng từ tận sâu bên trong.
giờ hoạt động 09:00 - 22:00

Onsen House
Khám phá phong cách tắm onsen Nhật Bản vô cùng độc đáo và mới mẻ.
Những năng lượng tích cực từ thiên nhiên và khoáng chất sẽ mang đến sự
cân bằng cho cơ thể và tinh thần.

82 Degrees

giờ hoạt động 09:00 - 22:00

Tại 82 Degrees, bạn sẽ được tự tay luộc những quả trứng trong dòng nước
khoáng nóng và thưởng thức ngay khi trứng vừa chín tới, đảm bảo nguồn
dinh dưỡng cao nhất cho một bữa ăn nhẹ ngon lành.

Wabisabi Spa

Góc Ẩm Thực 82 Degrees

Hãy thả hồn trong không gian tĩnh lặng và quyến rũ của những bồn tắm
Hinoki thuần Nhật. Thuật ngữ ‘wabisabi’ mang ý nghĩa ‘vẻ đẹp từ
những điều không hoàn hảo’ trong triết lý của người Nhật. Wabisabi
Spa hứa hẹn là nơi giúp bạn lắng đọng tinh thần và tận hưởng vẻ đẹp
của thực tại.
giờ hoạt động 09:00 - 22:00

Around the World Spa
Around The World Spa mang đến những trải nghiệm chăm sóc sức
khoẻ độc đáo bằng nước khoáng nóng kết hợp cùng nhiệt trị liệu, lấy
cảm hứng từ 07 nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Mỗi không gian
spa mang phong cách kiến trúc đặc thù đậm chất địa phương.
Greece Spa | Turkey Spa | France Spa | Orient Spa | Finland Spa | Germany Spa |
Vietnam Spa | Fruit Spa | Flower Spa | Coffee Spa

giờ hoạt động 09:00 - 22:00

Springs Land
Khám phá những khu vực vui chơi ngoài trời như mê cung rừng xanh, tham
quan kiến trúc nghệ thuật và tận hưởng hồ ngâm chân khoáng nóng.
giờ hoạt động 09:00 - 18:00

Tropic Land
Tìm về trái tim của Minera với Tropic Land, nơi bạn có thể hiểu nguồn gốc
và những công dụng diệu kỳ từ dòng khoáng nóng Bình Châu và tận mắt
ngắm nhìn những dòng khoáng tuôn trào từ lòng đất.
giờ hoạt động 09:00 - 18:00

giờ hoạt động 09:00 - 18:00

Không chỉ luộc trứng, cả nhà còn có thể dành cả buổi trưa để khám phá
những món ăn ngon có trong Khu ẩm thực được thiết kế bao quanh không
gian xanh mát của 82 Degrees.
giờ hoạt động 09:00 - 18:00

Wet ‘n’ Wild
Tưởng tượng khoảnh khắc đắm mình vào hồ bơi mát lạnh sảng khoái và
tận hưởng cảm giác lơ lửng vô trọng lực với những đường trượt nước trải
dài, đó chính là trải nghiệm của bạn khi đến Wet ’n’ Wild – một trong
những công viên nước thú vị nhất miền Nam Việt Nam.
giờ hoạt động 09:00 - 18:00

Aqua Kid
Aqua Kid được thiết kế để đảm bảo các bé có một sân chơi thật trọn vẹn,
nơi bạn vừa được thư giãn, nhâm nhi vài món ăn nhẹ, vừa quan sát các
bé đang nô đùa trong làn nước mát.
giờ hoạt động 09:00 - 18:00

Springs Retreat
Nằm nép mình biệt lập giữa những hàng cây xanh ngát, Springs Retreat
là thế giới khoáng nóng thu nhỏ, mang đến sự yên tĩnh tuyệt đối và riêng
tư trọn vẹn dành cho các khách hàng VIP. Khu vực này bao gồm 08 căn
villa khoáng nóng riêng tư với không gian ngâm khoáng biệt lập, phòng
khách và thực đơn đặc biệt phục vụ riêng cho khách thuê villa.
Các villa khoáng nóng không bao gồm dịch vụ lưu trú và được cho thuê
trọn gói theo giờ.
Tên Villa

Số lượng

Diện tích

Water Villa

04

23m2 - 40m2

Garden Villa

02

Living Villa

02

giờ hoạt động 09:00 - 22:00

Sức chứa
02 - 04 khách

2

2

04 - 06 khách

2

2

08 - 10 khách

23m - 40m
23m - 40m

Minera Forest
Khám phá một thế giới thiên nhiên diệu kỳ ẩn mình giữa những hàng
cây. Từ ao câu cá đến công viên, từ khu cắm trại đến vườn thú thu nhỏ,
Minera Forest là một trải nghiệm riêng đầy kỳ thú, đồng điệu với trải
nghiệm chung của toàn khu Minera Hot Spings Binh Chau.
giờ hoạt động 09:00 – 18:00

Wood Zone
Trải nghiệm đầu tiên của bạn khi đến Minera Forest, Wood Zone là nơi
bạn cùng người thân yêu tận hưởng những tinh túy thuần chất từ tự nhiên.
điểm tham quan Fruit Garden (vườn cây ăn trái), Blossoms Zone (vườn hoa quý
hiếm), Organic Garden (vườn ươm trồng cây hữu cơ), Bamboo Whipser (đường tre),
Wooden Net (khu nằm võng thư giãn), Yogi Yogi (khu yoga trong rừng) và Rain
Forest (rừng mưa nhiệt đới).

Sky Zone
Vươn tới bầu trời và khám phá những kỳ quan thiên nhiên dưới mái nhà
Việt Nam.
điểm tham quan Cloud Deck (đài quan sát trên cao), Tree House (nhà cây) và
Skyhook (trò chơi trên cao).

Minera Hot Springs Binh Chau
Quốc lộ 55, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc,
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam
+84 254 3871 131
www.minerahotspringsbinhchau.com
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 (Thứ Hai - Thứ Sáu), 8:30 - 12:00 (Thứ Bảy)
sales@saigonbinhchau.com
www.saigonbinhchau.com

Water Zone
Thỏa thích thử thách bản thân với những trò chơi vui nhộn trên nước hay
tận hưởng cảm bình yên thư thái với hoạt động câu cá.
điểm tham quan Aqua Fun (trò chơi dưới nước) và Fish Bite (câu cá).

Earth Zone
Dạo bước trong khung cảnh thiên nhiên vừa giúp thư thái tâm hồn vừa
giúp bạn trân quý và bảo vệ vẻ đẹp từ tự nhiên.
điểm tham quan Petting Zone (sở thú mini), Fun Ride (cưỡi ngựa tham quan), Little
Kingdom (khu vui chơi trẻ em) và Yin Yang (khu vườn đá cân bằng).

Fire Zone
Là nơi tụ họp hoàn hảo để ngắm mặt trời lặn, cùng nhau làm BBQ, sinh
hoạt lửa trại và nhiều hơn thể nữa.
điểm tham quan Faya (cắm trại khu 1), Maya (cắm trại khu 2), Smoky Zone (BBQ) và
O Square (quảng trường sự kiện).

Forest Café

Ghé qua Forest Café để thưởng thức các món giải khát và thức ăn nhẹ
giúp phục hồi năng lượng tại Minera Forest.

