minera hot springs binh chau

phòng kinh doanh & tiếp thị tại tp. hồ chí minh

quốc lộ 55, xã bình châu, huyện xuyên mộc,
tỉnh bà rịa-vũng tàu, việt nam
0254 3871 131
www.minera.vn

105a yersin, quận 1, tp. hồ chí minh
liên hệ: 0283 914 4545
sales@minera.vn

tái nạp năng lượng cùng khoáng
minera hot springs bình châu là thế giới khoáng nóng đầu tiên tại
việt nam tự hào mang đến cho bạn trải nghiệm tái nạp năng lượng
cùng khoáng một cách toàn diện.
được chia thành 3 khu vực từ minera springs (thế giới khoáng
nóng), minera forest (công viên rừng), minera resort (khu nghỉ
dưỡng), minera là điểm du ngoạn lý tưởng cho cả gia đình và bạn
bè cùng kết nối trọn vẹn.
minera được bao phủ bởi cánh rừng tự nhiên trên 35 hec-ta và sở
hữu dòng suối khoáng nóng duy nhất tại 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
& nhiệt trị liệu giúp tăng cường sức khỏe hiệu quả.
khám phá – trải nghiệm – tận hưởng tất cả tại minera

2 giờ di chuyển
từ tp.hcm

nguồn khoáng
tự nhiên duy nhất
tại miền nam

minera springs
minera resort
minera forest

thế giới khoáng nóng
kết hợp công viên rừng
đầu tiên tại việt nam

minera springs
hành trình tái nạp năng lượng
cùng khoáng
minera springs rộng 12 héc-ta với hơn 30 dịch
vụ ngâm tắm khoáng nóng, hồ bơi, spa, các
liệu pháp xông nóng - lạnh và dịch vụ ẩm thực
vô cùng hấp dẫn.
hãy cùng gia đình trải nghiệm những cung bậc
cảm xúc khi thật nhẹ nhàng, khi thật hào hứng
như nguồn năng lượng tuôn trào từ dòng
khoáng nóng với từng khu vực tại minera.

springs casa
springs retreat
springs pool

springs casa
springs casa là công trình kiến trúc lấy cảm
hứng từ sự giao thoa giữa mạch khoáng phun
trào và mặt đất, tạo thành hình khối những
hang động.
đặt chân tới springs casa, bạn và gia đình sẽ
làm quen với văn hóa tắm onsen của người dân
xứ anh đào khi thả lỏng toàn thân trong những
hồ khoáng nóng. hoặc bạn có thể thanh lọc hô
hấp và trải nghiệm nhiệt trị liệu cùng đá muối
himalaya tại xông hơi đá muối và xông lạnh.
đặc biệt tại đây bạn có thể trải nghiệm thêm hồ
co2, thủy sàng, thủy tọa, hồ lạnh 17 độ và hồ
tinh dầu.
bạn cũng có thể tận hưởng những món ăn tươi
ngon tại nhà hàng zest, hay đơn giản là thưởng
thức ly nước ép trái cây để bổ sung vitamin tại
mira cafe.
giờ mở cửa
09:00 - 21:00

wabisabi
around the world spa
82 degrees

tắm onsen
xông hơi đá muối/ xông lạnh
nhà hàng zest
sảnh tiệc
phòng họp riêng
mira café
spa

springs pool

82 degrees

bao quanh bởi những bụi cây nhiệt đới xanh mát, với diện tích lên đến
1,600m2, hãy để springs pool – hồ ngâm khoáng lớn nhất đông nam á cho bạn
trải nghiệm cảm giác lười biếng thực sự, buông thả hoàn toàn và tận hưởng làn
nước khoáng xoa dịu mọi giác quan. đặc biệt, tại đây bạn phải thử ngay hồ ấn
huyệt bàn chân, giúp bạn đả thông kinh mạch và có giấc ngủ sâu.

bạn sẽ được tự tay luộc những quả trứng trong dòng nước khoáng
nóng 82 độ và thưởng thức trứng lòng đào vừa chín tới. ngoài ra, bạn
cùng gia đình còn có thể trải nghiệm ẩm thực phong phú tại khu ẩm
thực 82 độ và tận hưởng phút giây nghỉ dưỡng thư thái.

giờ mở cửa
09:00 - 21:00

giờ mở cửa
07:00 - 18:00

wabisabi
trong triết lý của người nhật, thuật ngữ ‘wabisabi’ mang
ý nghĩa ‘vẻ đẹp từ những điều không hoàn hảo’. không
gian tĩnh lặng và quyến rũ của kiến trúc nhật bản kết hợp
cùng những bồn ngâm khoáng hinoki và clay pot thuần
nhật sẽ giúp bạn lắng đọng, cảm nhận nguồn năng
lượng tích cực lan tỏa khi ta biết buông bỏ những muộn
phiền và tận hưởng vẻ đẹp của thực tại.

giờ mở cửa
09:00 - 18:00

around the world spa

du hành quanh thế giới khoáng nóng

khác với định nghĩa tại việt nam, ý nghĩa nguyên thủy từ tiếng latin của spa trên thế giới là “khỏe mạnh hơn nhờ năng lượng từ nước”. spa
bao gồm các liệu pháp gắn liền với nước, giúp đem lại sự cân bằng năng lượng cho cơ thể và tinh thần, cải thiện sức khỏe và tăng cường
sắc đẹp.
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 7 nền văn hóa khác nhau trên thế giới. mỗi không gian spa mang phong cách kiến trúc đặc trưng đậm chất địa phương.
giờ mở cửa
09:00 - 18:00

lâu đài bông

hồ ngâm trà thảo dược phương đông

lấy cảm hứng từ kỳ quan thế giới cotton castle (lâu đài bông) tại
pamukkale - miền tây thổ nhĩ kỳ, lâu đài bông hình thành nên các
hồ nước bao phủ bởi màu trắng muốt như bông, đan xen tầng
tầng lớp lớp ở những độ cao khác nhau.

mang không gian thiền định tĩnh lặng cùng hương thơm của
thảo mộc và trà theo kiểu phương đông sẽ nhẹ nhàng trẻ hóa
làn da. cơ thể bạn sẽ được thấm nhuần những dược thảo khi
trầm mình trong bồn tắm trị liệu độc đáo này.

hồ tắm kiểu đức

hồ ngâm rượu

thiết kế theo văn hóa chia sẻ không gian chung của các hồ ngâm
tại đức, bạn sẽ bắt gặp đường nét kiến trúc cổ điển, mạnh mẽ và
sang trọng của đức, kết hợp cùng những vòi phun nước nhẹ nhàng
massage vai, cổ, gáy, mang lại cảm giác dễ chịu mát lạnh.

spa kiểu pháp mang đến sự chăm sóc tinh tế rất riêng. khi
ngâm mình trong bồn khoáng nóng có pha rượu vang đỏ, tâm
hồn bạn sẽ vừa được thư thái từ mùi hương quyến rũ của nho,
vừa được chăm sóc nuôi dưỡng trọn vẹn cho làn da.

khu tắm bùn
tắm bùn trầm tích thanh lọc cơ thể.
chỉ 15 phút tắm trong dòng khoáng nóng ấm, thêm 45 phút
thoa và đợi bùn khô, bạn như trút bỏ được những mỏi mệt,
giảm chất độc tích tụ lâu ngày trong cơ thể, giúp làn da săn
chắc, mịn màng.
giờ mở cửa
09:00 - 18:00

nhà khoáng hy lạp

nhà xông nóng/ lạnh phần lan

thiết kế được mô phỏng theo phong cách hy lạp. đến với nhà
khoáng hy lạp, bạn sẽ trải nghiệm liệu trình chăm sóc sức khỏe
tuyệt vời đặc trưng từ địa trung hải: ngâm mình trong bồn tắm hay
tận hưởng sự thư giãn trong hang động với hương thơm dịu mát.

mang đậm phong cách bắc âu, nơi đây lấy cảm hứng từ những
chiếc thuyền gỗ thả mình nhẹ nhàng trên vùng biển lạnh phần
lan. bạn sẽ cảm thấy vô cùng sảng khoái khi để làn da và tâm
trí được thư giãn với liệu pháp xông nóng lạnh trong những
chiếc thuyền gỗ độc đáo.

hồ ngâm hoa

hồ ngâm cà phê

hình thức thủy trị liệu ngâm tắm với hoa không chỉ đẹp mắt mà
còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe bao gồm hỗ trợ tim mạch,
cân bằng hormones và thư giãn trọn vẹn. trải nghiệm ngâm tắm
chăm sóc sức khỏe kết hợp các loại hoa cùng các tinh chất thiên
nhiên giúp bạn có giấc ngủ sâu hơn, làm dịu cơn đau hay nhức
mỏi.

ngâm tắm cùng cà phê là liệu pháp thủy trị liệu tuyệt vời với
những lợi ích đáng quý cho cả thể chất và tinh thần. hoạt chất
caffeine trong cà phê có tác dụng làm giảm sự xuất hiện của các
vết bọng, rạn và sần da. thêm vào đó, đắm chìm cơ thể trực tiếp
vào cà phê hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa và làm dịu mát vùng da bị
cháy nắng.

springs retreat

vip villa

tận hưởng mọi đặc quyền dành riêng bạn

với thiết kế độc đáo, bạn sẽ được trải nghiệm ngay hồ tắm khoáng tại vip villa đảm
bảo cho bạn sự nghỉ ngơi trọn vẹn tại minera.

springs retreat được thiết kế dành cho khách hàng vip có lối vào tách biệt, chào mừng bạn đến với không gian
nghỉ dưỡng riêng tư, được phục vụ những món ăn nhẹ cùng rượu vang.
giờ mở cửa
09:00 - 21:00

minera resort

khu nghỉ dưỡng khoáng nóng thiên nhiên
nếu bạn tìm điểm đến nghỉ dưỡng hòa mình với thiên
nhiên, hãy để minera resort nhẹ nhàng chăm sóc và mang
đến phút giây lắng đọng thảnh thơi thật trọn vẹn.

khoáng nóng thiên nhiên
chăm sóc sức khỏe
làn nước ấm với khoáng chất quý giá từ thiên nhiên giúp hồi
phục cơ khớp, giảm cơn đau nhức mỏi, để có giấc ngủ thật
an lành trong ngày nghỉ ngơi bên gia đình.

cụm hồ khoáng nóng
tự nhiên dara
tọa lạc giữa thiên nhiên xanh dịu, nơi tụ hội của các cụm hồ khoáng trong lành với
nhiệt độ hồ từ 37°c - 42°c, chính là dara springs pool dành riêng cho khách cư trú. khi
ngâm mình giữa dòng nước khoáng thanh khiết, những vết đau cơ khớp nhẹ nhàng
được xoa dịu, và làn da như được căng tràn thêm sức sống.

tiện ích:
hồ ngâm khoáng nóng

hồ thủy lực

hồ massage khoáng nóng

hồ ngâm khoáng biệt lập

hồ thủy sàng

hồ trẻ em

hồ thủy tọa

hồ bơi

giờ mở cửa
05:00 - 22:00

quầy bar hồ dara
tận hưởng ly cocktail tinh tế bên khung cảnh hồ bơi xanh mát là thời gian
nghỉ dưỡng tuyệt vời dành riêng cho bạn và người thân.
giờ mở cửa
07:00 - 20:00

phòng nghỉ
137 phòng khách sạn với thiết kế lưu giữ nét ấm áp và thân quen, cho cả gia đình có cảm giác như trở
về căn nhà của chính mình và tìm thấy thời gian nghỉ ngơi thực sự bên nhau. màu gỗ trầm ấm cùng sắc
trắng tinh khiết là khởi đầu cho một kỳ nghỉ chất lượng.
phòng nghỉ được thiết kế ngay bên hồ tắm khoáng, nơi quý khách có thể ngâm mình trong dòng khoáng
ấm với nhiều khoáng chất tốt cho giấc ngủ, sức khỏe, và xương khớp.

tên phòng

số lượng phòng

diện tích (m2)

garden deluxe

25

30

garden executive deluxe

17

35

premium garden deluxe

22

35

premium wooden deluxe

29

35

premium suite

02

50

family room

21

50

president house

01

200

aqua villa

16

80

grand aqua villa

04

100

aqua villa và grand aqua villa
aqua villa và grand aqua villa chính là lựa chọn tuyệt vời dành cho những cặp đôi hay gia
đình muốn tận hưởng không gian nghỉ ngơi riêng tư biệt lập. được thiết kế với hồ ngâm
khoáng cùng không gian xanh mát bao quanh, chuỗi villa tại minera chắc chắn sẽ mang đến
phút giây nghỉ dưỡng thư thái dành riêng cho bạn.

spa
hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc trọn vẹn hơn sau những
phút giây ngâm mình trong khoáng nóng và tắm bùn. kết hợp giữa
phương pháp mát-xa, ấn huyệt truyền thống, spa mang đến
những liệu trình thư giãn hiệu quả giúp lưu thông máu huyết và
thư giãn tinh thần.
giờ mở cửa
08:00 - 21:30

phòng gym
phòng gym tiên tiến với những trang thiết bị hiện đại, chắc chắn sẽ
là nơi vận động thư giãn ưa thích dành riêng cho khách lưu trú tại
khu nghỉ dưỡng.
giờ mở cửa
06:00 - 20:00

lily café
bao quanh bởi những mảng xanh mát của cây rừng tự nhiên, lily café là
nơi lý tưởng để thưởng thức những món ăn đặc sắc. Bạn có thể gọi ngay
một bữa trà chiều để có thể nhâm nhi một tách trà thơm, với mứt, mật ong
cùng các loại bánh nổi tiếng.
giờ mở cửa
06:30 - 22:00

minera forest
khám phá công viên rừng
xanh mát

nằm ngay bên cạnh minera resort, khu rừng
rộng lớn xanh mát hiện ra với những tán cây
rì rào hòa chung âm thanh êm ả của thiên
nhiên. từ hồ câu cá sấu đến công viên, từ khu
cắm trại đến vườn thú thu nhỏ, minera forest
là một trải nghiệm riêng đầy kỳ thú.
giờ mở cửa
07:00 - 18:00

sở thú mini
câu cá sấu
rừng mưa nhiệt đới
cánh đồng hoa
khu cắm trại
sàn tập yoga yogi yogi
cưỡi ngựa
nhà trên cây
rừng tre
đồi gấu
vườn mai
vườn hoa anh đào
vườn trái cây
ốc đảo hoa giấy

