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GIAI  ĐOẠN 2



Thiên đường nghỉ dưỡng
của riêng bạn.
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Khu phức hợp nghỉ dưỡng
đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á.

Hình phối cảnh
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Dự án được mong chờ nhất
trong khu vực.

Từ Ixora Ho Tram by Fusion, chỉ cách vài bước 
chân là đến ngay quần thể tiện ích đẳng cấp 
quốc tế của The Grand Ho Tram Strip, bao 
gồm khách sạn 5 sao InterContinental Grand 
Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach, 
sân golf The Bluffs và công viên nước sắp 
được triển khai.

Giai đoạn 2 của Ixora Ho Tram by Fusion 
gồm 512 condotel và 63 biệt thự bên bờ 
biển, được bao quanh bởi khung cảnh 
thiên nhiên tươi đẹp.

THUỘC KHU PHỨC HỢP NGHỈ DƯỠNG
THE GRAND HO TRAM STRIP.

Hình phối cảnh
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Từ thành phố Hồ Chí Minh đi theo tuyến cao tốc Long Thành 
- Dầu Giây và tuyến quốc lộ hiện hữu là nhanh chóng đến 
ngay Ixora Ho Tram by Fusion sau hai giờ di chuyển. Trong 
tương lai với sự hoàn thiện của cao tốc Biên Hòa - Vũng 
Tàu, thời gian đi đến dự án càng thêm rút ngắn.

Bên cạnh đó, từ sân bay quốc tế Long Thành chỉ cần di 
chuyển 50 phút là đến được Ixora Ho Tram by Fusion.

CHƯA BAO GIỜ THUẬN TIỆN VÀ DỄ DÀNG 
HƠN THẾ.

Cách TP.HCM 2 giờ di chuyển
liền kề 11.000 ha rừng nguyên sinh.

Sân bay quốc tế
Long Thành

Vũng Tàu

Biên Hòa

Thành phố
Hồ Chí Minh

Sân bay quốc tế
Tân Sơn Nhất

Long Hải

Hồ Tràm

Bình Châu

Bà Rịa

VỊNH GÀNH RÁI

B

ĐƯỜNG CAO TỐC
BIÊN HÒA - VŨNG TÀU

QL51

LONG THÀNH- DẦU GIÂY

QL55

 

RỪNG NGUYÊN SINH
PHƯỚC BỬU - BÌNH CHÂU

SUỐI NƯỚC NÓNG
BÌNH CHÂU
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Tận hưởng cuộc sống
theo cách riêng.

Hình phối cảnh
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Penthouse
sang trọng trên tầm cao mới.

Tất cả các căn penthouse đều sở hữu hồ bơi 
riêng ngoài trời với tầm nhìn ấn tượng, ôm 
trọn vẻ đẹp của biển trời bao la. Đó sẽ là nơi 
để các chủ sở hữu có được những giây phút 
nghỉ ngơi chất lượng và đón nhận nguồn năng 
lượng tươi mới.

NGẮM NHÌN V Ẻ ĐẸP 
CỦA ĐẠI DƯƠNG TỪ TRÊN CAO. 

Hình phối cảnh

Hình phối cảnh
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Các căn hai phòng ngủ sẽ được trang bị 
bồn jacuzzi ngoài trời, mang đến thêm 
một lựa chọn nghỉ dưỡng độc đáo cho cả 
gia đình.

THƯ GIÃN NHẸ NHÀNG
BÊN BỒN JACUZZI.

Hình phối cảnh

Hình phối cảnh

100% condotel 

sở hữu ban công 

với tầm nhìn hướng biển.
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Vượt trên
mọi mong đợi.

Hình phối cảnh
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Đội ngũ thiết kế đã khéo léo sắp đặt 
từng không gian nội, ngoại thất để 
tạo nên một lối kiến trúc liền mạch 
và tự nhiên, đảm bảo mọi sinh hoạt 
trong gia đình luôn được kết nối với 
thiên nhiên.

Ngôi nhà nghỉ dưỡng lý tưởng 
cho cả gia đình.

Vẻ đẹp của nội thất được thể hiện qua các chi tiết đắt 
giá như khung cửa lớn được mở rộng tối đa tạo nên 
không gian sống thoáng đãng, sự sắp đặt tinh tế những 
gam màu nhẹ nhàng hay không gian bếp sang trọng và 
tiện nghi.

TINH XẢO TRONG TỪ NG ĐƯỜNG NÉT.

Hình phối cảnh

Hình phối cảnh
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Hình phối cảnh
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Mang cả thiên nhiên
vào trong ngôi nhà.

Ánh sáng tự nhiên và không khí biển kết hợp cùng 
cảnh quan tươi mát của sân vườn và hồ bơi ngoài trời 
mang đến một khung cảnh thiên nhiên thanh bình cho 
mỗi căn biệt thự nơi đây. Các yếu tố tự nhiên đều được 
khai thác tối ưu qua sự bày trí tinh tế của những không 
gian thư giãn ngoài trời, làm gia tăng giá trị nghỉ dưỡng 
của dự án.

Hình phối cảnh

Hình phối cảnh
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Đánh thức
mọi giác quan.

Cảm hứng thiết kế đến từ vẻ đẹp của biển 
xanh và những dải cát cùng các chi tiết tối 
giản và sắc nét mang đến một không gian 
riêng tư đầy cuốn hút và vô cùng thư giãn.

SẮC XANH CHỦ ĐẠO. 

Hình phối cảnh

Hình phối cảnh
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Với mục tiêu mang đến sự thoải mái tối ưu cho 
chủ sở hữu, 63 biệt thự Ixora Ho Tram by Fusion 
đều có hồ bơi, sân vườn và khu vực BBQ ngoài 
trời, để cho những buổi tiệc riêng của gia đình 
thêm phần tiện ích.

HỒ BƠI R IÊNG VÀ BBQ NGOÀI TRỜI.

Hình phối cảnh
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Hình phối cảnh
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Quần thể tiện ích đẳng cấp của The 
Grand Ho Tram Strip sẽ mang đến 
cho bạn và gia đình một thế giới vui 
chơi, giải trí, nghỉ ngơi bất tận. Nơi mà 
mỗi ngày sẽ khám phá thêm những 
trải nghiệm nghỉ dưỡng đầy thú vị.

Thả mình thư giãn trong hồ bơi riêng hay luyện 
tập các bộ môn thể thao bãi biển? Đơn giản 
hơn, chỉ cần ngồi thả lỏng đón nhận những làn 
gió tươi mát từ biển và tận hưởng bầu không khí 
trong lành từ cánh rừng nguyên sinh mang lại.

MỖI NGÀY
LÀ MỘT NIỀM VUI MỚI.

Một điểm đến,
triệu trải nghiệm.
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Thưởng thức bữa trưa thư giãn hoặc bữa 
tối thân mật tại nhà hàng trên bờ biển hay 
tận hưởng những loại cocktail yêu thích 
dưới ánh hoàng hôn bên hồ bơi.

ẨM THỰC ĐỘC ĐÁO.

Thỏa thích lựa chọn giữa rất nhiều tiện ích 
sẵn có, từ hệ thống 15 nhà hàng đa dạng 
ẩm thực Á - Âu cho đến bar club hay rạp 
chiếu phim, phòng karaoke, hồ bơi.

Tận hưởng
những tiện ích
hàng đầu.

Hãy để đội ngũ của chúng tôi nuông chiều 

các giác quan của bạn bằng cách tạo ra 

một trải nghiệm ẩm thực khác biệt, thoải mái 
ngay tại không gian riêng tư theo yêu cầu -
với nhiều lựa chọn độc đáo từ ẩm thực 

địa phương hay quốc tế.
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Thiên đường
thực thụ.
Không gì có thể sánh bằng những giây phút để 
cơ thể hoàn toàn thư giãn và thả lỏng giữa khung 
cảnh thiên nhiên thanh bình.

Tận hưởng các liệu trình spa thư 
giãn đa dạng với sự chăm sóc ân 
cần, chu đáo từ đội ngũ nhân viên 
chuyên nghiệp.
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Việt Nam Thái Lan

Đơn vị vận hành
Fusion Hotel Group

Da Nang

Hue

Quy Nhon

Vung Tau

Phu Quoc

Ho Chi Minh

Con Dao

Cam Ranh
Fusion Resort Cam Ranh
122 suites & villas
3 food & beverage outlets
30 treatment rooms

Fusion Suites Vung Tau
171 suites & apartments
4 food & beverage outlets
12 treatment rooms

Fusion Suites Da Nang
129 suites
3 food & beverage outlets
1 reflexology lounge

Fusion Resort Phu Quoc
130 villas
5 food & beverage outlets
26 treatment rooms

Fusion Suites Saigon
76 suites
2 food & beverage outlets 
3 treatment rooms

Fusion Original
Saigon Center
146 rooms
1 outlet
1 lounge
opening 4/2022

Alba Wellness Valley by fusion
50 rooms & bungalows
3 food & beverage outlets
12 treatment rooms

Maia Resort Quy Nhon
94 villas
3 food & beverage outlets
12 treatment rooms

fusionhotelgroup.com

Da Nang

Hue

Quy Nhon

Vung Tau

Phu Quoc

Ho Chi Minh

Con Dao

Cam Ranh
Fusion Resort Cam Ranh
122 suites & villas
3 food & beverage outlets
30 treatment rooms

Fusion Suites Vung Tau
171 suites & apartments
4 food & beverage outlets
12 treatment rooms

Fusion Suites Da Nang
129 suites
3 food & beverage outlets
1 reflexology lounge

Fusion Resort Phu Quoc
130 villas
5 food & beverage outlets
26 treatment rooms

Fusion Suites Saigon
76 suites
2 food & beverage outlets 
3 treatment rooms

Fusion Original
Saigon Center
146 rooms
1 outlet
1 lounge
opening 4/2022

Alba Wellness Valley by fusion
50 rooms & bungalows
3 food & beverage outlets
12 treatment rooms

Maia Resort Quy Nhon
94 villas
3 food & beverage outlets
12 treatment rooms

fusionhotelgroup.com
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Ho Tram Project Company, Ltd (HTP) là chủ đầu tư của dự án 
The Grand Ho Tram Strip tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam. The 
Grand Ho Tram Strip là khu nghỉ dưỡng phức hợp đẳng cấp quốc 
tế đang được phát triển theo từng giai đoạn, toạ lạc trên khu đất 
rộng 164 ha, ven bờ biển nguyên sơ của Hồ Tràm.

Giai đoạn đầu của dự án The Grand Ho Tram Strip bao gồm  
khách sạn InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort 
Ho Tram Beach, sân golf The Bluffs và dự án Ixora Ho Tram      
by Fusion.

Chủ đầu tư
Ho Tram Project Company



Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Thông tin và hình ảnh trong tài liệu này chỉ nhằm mục đích tham khảo và để giới thiệu nội dung cơ bản của dự án, không mang tính pháp lý. Thông tin chính thức của dự án, khách hàng vui 
lòng dựa trên hợp đồng ký kết với chủ đầu tư. Chủ đầu tư và tất cả các cán bộ, nhân viên, đại lý và các tổ chức công ty có liên quan hoàn toàn từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý và trách 
nhiệm nào đối với bất kỳ người nào bị tổn thất và đối với bất kỳ tổn thất nào về trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hoặc được kết nối theo bất kỳ 

cách nào với việc sử dụng hoặc dựa vào thông tin có trong tài liệu này. Tất cả hình ảnh được tạo ra bằng máy tính trong tài liệu này chỉ là hình thức thể hiện của các nghệ sĩ và hình ảnh cuối 
cùng của dự án có thể thay đổi.


