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Chỉ cách Thành phố Hồ Chí Minh hai giờ di chuyển, Ixora Ho Tram by 
Fusion hiện lên như một chốn ẩn mình thư thái và sang trọng bên bờ 
biển Hồ Tràm thanh bình và xinh đẹp, nơi được bao quanh bởi những 
hàng cây xanh mướt cùng thiên nhiên trong lành và những làn gió biển 
tươi mát. Nơi mà bạn sẽ đắm mình trong không gian tinh tế với những 
chi tiết, dù là nhỏ nhất, đều được chăm chút và hoàn thiện một cách tỉ 
mỉ, nơi sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm nghỉ dưỡng đa dạng 
và phong cách. Khi đó, tất cả mọi mệt mỏi, âu lo thường nhật đều sẽ 
dần tan biến.

Một thiên đường nghỉ dưỡng yên bình chưa bao giờ lại gần gũi đến thế.

Thiên đường,  
gần hơn bạn nghĩ.
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Khu phức hợp giải trí đẳng cấp quốc tế 164ha Ho Tram 
Strip luôn khẳng định vị thế của mình trong vai trò là điểm 
đến nghỉ dưỡng lý tưởng được yêu thích tại Việt Nam.

Khu phức hợp  
Ho Tram Strip

Phối cảnh
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Ixora Ho Tram by Fusion là dự án thành phần tiếp theo được 
triển khai trong khu phức hợp Ho Tram Strip, cách khách sạn 
InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram 
Beach, sân golf The Bluffs và công viên nước được quy hoạch 
trong tương lai chỉ vài bước chân. Được bao quanh bởi khung 
cảnh thiên nhiên nhiệt đới xanh mát, 164 căn hộ khách sạn và  
46 ngôi biệt thự trang nhã tại Ixora Ho Tram by Fusion sẽ dần 
hiện hữu như một điểm đến trong mơ cho mỗi kỳ nghỉ xa hoa 
và lộng lẫy nhất của bạn, một chốn ẩn mình sang trọng rời xa 
những hối hả, ồn ào của đô thị ngoài kia.

Nơi thiên 
đường không 
còn là giấc mơ.

Phối cảnh
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KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN
BÌNH CHÂU - PHƯỚC BỬU

TP. HỒ CHÍ MINH

SÂN BAY QUỐC TẾ
LONG THÀNH

BIÊN HOÀ

SÂN BAY QUỐC TẾ
TÂN SƠN NHẤT

BÀ RỊA

VŨNG TÀU

VỊNH GÀNH RÁI

LONG HẢI

HỒ TRÀM

BÌNH CHÂU

N

CAO TỐC
BIÊN HOÀ - VŨNG TÀU

QL 51

LONG THÀNH - DẦU GIÂY

QL 55

SUỐI NƯỚC NÓNG
BÌNH CHÂU 

Trải dài trên bờ biển thanh bình và thơ mộng, Ixora Ho Tram by 
Fusion hiện lên giữa một khung trời thiên nhiên đầy chất thơ 
nhưng lại chỉ cách Thành phố Hồ Chí Minh chưa đến hai giờ di 
chuyển theo tuyến đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây. Đặc 
biệt hơn, trong tương lai với sự hình thành của tuyến đường 
cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu và Sân bay Quốc tế Long Thành, 
bạn chỉ cần chưa đến 50 phút di chuyển là đến ngay thiên 
đường nghỉ dưỡng bên bờ biển này với một thế giới vui chơi 
giải trí bất tận.

THIÊN ĐƯỜNG, GẦN HƠN BAO GIỜ HẾT

Liền kề  
Thành phố Hồ Chí Minh.
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Phối cảnh
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Những dải màu xanh lam nhạt cùng các hoạ tiết san 
hô trang trí và những gam màu trung tính mang hơi 
thở của những bờ cát dài và đại dương xanh biếc, 
gợi nên một không gian khoáng đạt và thi vị.

Từng chi tiết thiết kế đều được chăm chút một cách cẩn trọng và tỉ mỉ.

NHỮNG GAM MÀU TỰ NHIÊN 
VÀ THANH THOÁT

Vẻ đẹp của sự 
hoàn mỹ và 
tao nhã.

Phối cảnh

Phối cảnh

Không gian được vẽ lên tựa như 
một dòng chảy bất tận và phóng 
khoáng, rất riêng tư mà vẫn vô 
cùng thoáng đãng, liền mạch.



1514

Cảm hứng sáng tạo đến từ những chất liệu 
đương đại lấp lánh nét đẹp của cuộc sống 
thường nhật bên bờ biển, từ đó, phác họa 
nên không gian nội thất đầy quyến rũ với 
tầm nhìn trải dài bất tận đến chân trời, nơi 
những làn gió biển trong lành len lỏi lùa vào 
qua ban công thoáng đãng.

Phối cảnh

Phối cảnh

Ban công riêng với tầm 
nhìn hướng biển tuyệt đẹp.

Không gian nội thất của các căn hộ khách sạn là sự 
tổng hoà của những chất liệu và thiết bị gần gũi với 
thiên nhiên, được tuyển chọn khắt khe, tỉ mẩn với tông 
màu pastel nhẹ nhàng, thanh thoát. Tất cả sẽ mang 
đến cho bạn một cảm giác an yên và tĩnh lặng. Thêm 
vào đó, bạn có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng tất 
cả các tiện ích của khu nghỉ dưỡng hay sải bước trên 
những bãi cát vàng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. 

SANG TRỌNG VÀ THOẢI MÁI 
VỚI MỘT SẮC THÁI RIÊNG 
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Thiên đường 
miền nhiệt đới.

Phối cảnh

Đắm mình trong ánh mặt trời rực rỡ miền biển vắng 
và tận hưởng kỳ nghỉ kéo dài đến bất tận với tiết 
trời mùa hè nắng ấm quanh năm. Không gì có thể 
sánh bằng, đó chỉ có thể là thiên đường.
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Phối cảnh

Quyến rũ  
trên tầm cao mới.
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Một tuyệt tác trên nền trời với tầm nhìn toàn 
cảnh ra đại dương lấp lánh, nơi lôi cuốn sự 
khát khao của bạn bằng những chi tiết thiết 
kế đầy mê hoặc, sang trọng và quyến rũ. Sự 
phóng khoáng được khắc họa lên bằng một 

không gian rộng lớn với hồ bơi riêng. Tại đây, 
bạn có thể dễ dàng phóng tầm mắt đến tận 
chân trời, nơi giao thoa giữa sắc xanh lục bảo 
của bầu trời và những dải màu xanh biếc của 
đại dương. 

BIỂU TƯỢNG CHO PHONG CÁCH NGHỈ DƯỠNG 
SANG TRỌNG VÀ LỘNG LẪY NHẤT

Vượt trên mọi 
mong đợi.

Phối cảnh
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Đắm mình trong
khung cảnh thanh bình.

Phối cảnh
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Ẩn mình giữa khung cảnh vườn cây xanh tươi là 46 ngôi 
biệt thự sang trọng, mang đến thêm không gian thư giãn 
cho một kì nghỉ dưỡng thư thái thực thụ. Hãy thả mình tản 
bộ trên những con đường rợp bóng mát, băng qua những 
khoảng sân để đến với ốc đảo thanh bình của riêng bạn 
nơi có hồ bơi biệt lập và tầm nhìn hướng ra khu vườn xanh 
mát. Đã đến lúc nuông chiều bản thân và chọn ngay cho 
mình một trong những ngôi biệt thự nơi đây, để hòa mình 
vào không gian thanh bình, nơi tiếng sóng vỗ bờ và những 
hàng cây rì rào trong gió.

Không gian thoáng đãng và sang trọng tại phòng khách và phòng ăn.

NHỮNG NGÔI BIỆT THỰ SANG 
TRỌNG BÊN BỜ BIỂN

Trân trọng sự riêng tư  
và không gian thoáng đãng.

Phối cảnh

Phối cảnh
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Ngâm mình trong làn nước mát lạnh của hồ bơi hay thả mình giữa 
biển trời xanh biếc? Sao lại phải vội để phân vân, để lựa chọn… 

Thời gian dường như dừng lại tại nơi đây.

ĐẶC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO BẠN

Phối cảnh

Phối cảnh
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Phối cảnh
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Mỗi ngôi biệt thự đều thể hiện sự chu đáo 
trong khâu thiết kế khi tạo ra một không gian 
thư thái, hài hoà với gam màu pastel nhẹ 
nhàng, trang nhã. Không gian ấm cúng, dễ 
chịu cũng sẽ xoa dịu các giác quan và tưới 
mát cho tâm hồn của bạn.

Các ngôi biệt thự nơi đây mang đến cho bạn 
cảm giác về một tổ ấm đích thực cùng với 
những dịch vụ, tiện nghi sang trọng và đẳng 
cấp, vượt xa mọi sự mong đợi. Một khi đã đến 
Ixora Ho Tram by Fusion, chắc chắn bạn sẽ tiếp 
tục quay trở lại trong rất nhiều lần sau nữa. 

TUY X A TẬN CHÂN TRỜ I ,  VẪN LÀ TỔ ẤM BÌNH YÊN

Ốc đảo 
thanh bình.

Phối cảnh

Phối cảnh
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Ngay từ khi bước vào sảnh chờ sang trọng 
và lộng lẫy, bạn sẽ cảm nhận được ngay sự 
thoải mái và thân thuộc như đang ở trong 
chính căn nhà của mình. Được thiết kế nhằm 

gợi lên cảm giác thân thuộc, ấm cúng với 
các điểm nhấn về màu sắc và mảng xanh 
tươi mát khiến cho nơi đây trở thành nơi 
đến, chốn về yên bình dành riêng cho bạn.

Chào đón bạn với sự 
nồng hậu nhất.

IXOR A HO TR AN

Phối cảnh
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Thưởng thức các loại cà phê barista đa đạng, 
nước ép trái cây và sinh tố trong không gian 
thoải mái và thư giãn của Lounge cà phê. 
Chọn lấy, tự thưởng cho mình những chiếc 
bánh ngọt ngon lành và tinh tế.

CRÈME

Hãy để đội ngũ đầy tài năng của chúng tôi mang 
đến những trải nghiệm ẩm thực tinh tế với hải 
sản tươi sống của địa phương được tuyển chọn 
kĩ lưỡng cùng các món nướng hấp dẫn, không 
thể chối từ trong sự riêng tư tuyệt đối ngay tại 
ngôi nhà của chính bạn. 

TRẢI NGHIỆM ẨM THỰC THEO 
CÁCH RIÊNG CỦA BẠN

Hãy thử tưởng tượng bạn đang được bao quanh 
bởi vô vàn những lựa chọn về ẩm thực, thư giãn 
và giải trí hết sức thú vị. Tất cả đều được thiết kế 
cho một kỳ nghỉ dưỡng độc đáo mà không nơi 
nào so sánh được.

Phối cảnh

Khám phá mỗi ngày 
những trải nghiệm 
tuyệt vời hơn.
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Đắm mình trong làn nước xanh mát của 
hồ bơi hay thả mình bên quầy bar bên hồ 
bơi và thưởng thức ngay một ly cocktail 
ngon tuyệt.

QUẦY BAR BÊN HỒ BƠI

Tận hưởng một bữa trưa nhẹ nhàng hay một bữa tối lãng 
mạn ngay dưới những tán cây đung đưa trong làn gió 
biển mát lành. Phương pháp nấu ăn bằng lò đốt củi và hải 
sản nướng chính là tinh hoa của nhà hàng với thực đơn 
có sẵn, được đặt bên hồ bơi mỗi ngày. Khi mặt trời dần 
buông xuống, hãy gọi cho mình món cocktails yêu thích 
hay một ly vang trong lúc hoà mình theo những điệu nhạc 
của DJ trong ánh hoàng hôn nơi đây.

GRILL REPUBLIC
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Khám phá những khoảnh khắc khác biệt 

thiết kế bởi huyền thoại Greg Norman và 
được vinh danh là “World’s Best New Golf 

đang được xếp hạng thứ 35 trong 100 sân 
golf tuyệt vời nhất thế giới của Golf Digest.

Đã đến lúc dành riêng cho bản thân những 
khoảnh khắc thư thả trong không gian nghỉ 
dưỡng tuyệt vời mà Ixora Ho Tram by Fusion 
hay khu phức hợp Ho Tram Strip mang lại, 
một thế giới giải trí diệu kỳ, tựa như một thiên 
đường bên bờ biển nắng ấm quanh năm.

Nơi kỳ nghỉ kéo 
dài đến bất tận.

THE BLUFFS GOLF COURSE
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Tận hưởng cuộc 
sống tươi đẹp.
Hãy nâng ly chúc mừng vì những gì mà 
chúng ta đã và đang có, những món quà, 
những khoảnh khắc vui tươi mà cuộc sống 
đã mang lại. Hãy sống thật trọn vẹn và hãy 
luôn thật hạnh phúc!
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Câu chuyện về Fusion được bắt đầu vào năm 2008 khi mà chúng tôi  
hình dung về các khách sạn và khu nghỉ dưỡng sẽ như thế nào nếu 
như chúng phá bỏ các quy tắc chung nhàm chán thường ngày. Fusion 
ngày nay đã phát triển thành một bộ sưu tập đa dạng các lựa chọn nghỉ 
dưỡng độc đáo, lấy việc chăm sóc sức khoẻ là trung tâm, nơi mà mỗi 
trải nghiệm đều hướng tới tiêu chuẩn về một lối sống lành mạnh, biến 
nó trở thành một thói quen trong đời sống hàng ngày. Tại Fusion, chúng 
tôi luôn cố gắng để khác biệt hơn mỗi ngày. Chúng tôi không phải là 
người theo dấu – mà là người dẫn đầu. Chúng tôi không sao chép  
– chúng tôi kiến tạo điều mới mỗi ngày.

Thương hiệu uy tín 
mang đến những trải 
nghiệm nghỉ dưỡng 
độc đáo.
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PHÁT TRIỂN BỞI

Asian Coast Development Ltd là một công ty quốc tế 
chuyên phát triển các dự án khu nghỉ dưỡng phức hợp. 
ACDL, thông qua công ty con sở hữu 100% vốn - Ho Tram 
Project Company Ltd (HTP), là chủ đầu tư của dự án Ho 
Tram Strip tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam. 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 
164ha, ven bờ biển nguyên sơ của Hồ Tràm.

Giai đoạn đầu của dự án Ho Tram Strip bao gồm 
InterContinental Grand Ho Tram, một khách sạn và khu 
nghỉ dưỡng 5 sao đẳng cấp và sắp tới đây là Holiday Inn 
Resort Ho Tram Beach. Nơi đây còn có The Bluffs, sân golf 
được thiết kế bởi huyền thoại Greg Norman và đưa vào 
hoạt động vào tháng 10 năm 2014, đồng thời được vinh 
danh là “World’s Best New Golf Course” vào năm 2015. 
Sân golf này cũng đang được xếp hạng thứ 35 trong 100 
sân golf tuyệt vời nhất thế giới của Golf Digest.

A PROUD MEMBER OF
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Tại Ixora Ho Tram by Fusion, bạn sẽ được tận hưởng những trải 
nghiệm hoàn toàn khác biệt, khi vừa được hoà mình vào thiên nhiên 
tươi đẹp, vừa được đắm mình trong thế giới giải trí sống động, vui 
vẻ ở ngay kề bên. Một thiên đường đang chờ đón bạn, nơi sự sang 
trọng nguyên bản giao hoà cùng sự cởi mở và lòng hiếu khách nồng 
hậu, mang đến cho bạn nguồn cảm hứng mới bất tận mỗi ngày.

Hãy bắt đầu chuyến hành trình của niềm vui và hạnh phúc.

Nơi thiên đường chỉ 
cách vài bước chân.
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Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Miễn trừ trách nhiệm. 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.




