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 Nha Trang Beach (250m)

 Cam Ranh Airport (35km)

 Nui Church (3km)

 Dam Market (3,1km)

 Train Station (3km)ARRIVE
Khách sạn Green Beach nằm trên đường Trần Quang Khải, 
cách trục đường Trần Phú và bãi biển Nha Trang chỉ 3 phút đi 
bộ. Lang thang trên những con phố, bạn sẽ có dịp được đắm 
mình với những điểm tham quan hấp dẩn, chợ đêm, cửa 
hàng, quán bar, nhà hàng và các cửa hàng thời trang. Là địa 
điểm lý tưởng để khám phá các địa điểm tham quan nổi tiếng 
như Nhà thờ Núi, Chùa Long Sơn, Tháp Bà Ponagar, Hòn 
Chồng, Viện Hải Dương Học,… Ngoài ra, khách sạn chỉ cách 
sân bay quốc tế Cam Ranh 45 phút di chuyển bằng xe buýt 
hoặc taxi.

Green Beach Hotel located on Tran Quang Khai street, the 
hotel is just 3- minutes  walk from Tran Phu street and the 
beautiful Nha Trang Beach. Take a stroll down the street, you 
will find yourself immersed in the city’s exciting attractions, 
night market, shops, cool bars and restaurants and fashion-
able boutiques. Hotel guests will also have the possibility of 
awarding themselves an escape to the Nui Church, Long Son 
Pagoda, Hon Chong,… Green Beach Hotel is also reachable 
by car from Cam Ranh International Airport within 45 minutes.
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Khách sạn Green Beach bao gồm 28 tầng nổi và 02 
tầng hầm - với 116 phòng được thiết kế và trang trí 
theo phong cách hiện đại, trang nhã với nội thất sang 
trọng theo tiêu chuẩn 04 sao quốc tế. Ngoài ra, chúng 
tôi cam kết cung cấp cho Quý khách những dịch vụ, 
tiện ích với mức giá hợp lý nhất tại hệ thống nhà hàng, 
quầy bar, phòng hội nghị, hồ bơi vô cực, spa và phòng 
thể dục của khách sạn.

Green Beach Hotel consists of 28 floating floors and 02 
basements - with 116 rooms designed and decorated 
in a modern and elegant style with luxurious interiors of 
4-star international standards. In addition, we are 
committed to providing you with the services, utilities 
with the most reasonable price at the restaurant 
system, bar, conference room, infinity pool, spa and 
fitness room of the hotel.

•  Cân điện tử
•  Cà phê và Trà
•  Ấm đun nước

•  Tivi truyền hình cáp 43-49 inch
•  Điện thoại quốc tế
•  Máy sấy tóc

•  Wifi tốc độ cao
•  Phòng dành cho người khuyết tật
•  Két sắt cá nhân

•  Digital scale
•  Co�ee & Tea facilities
•  Electric kettle

•  43-49 inch TV
•  IDD phone
•  Hair dryer

•  High-speed wi� 
•  Wheelchair accessible room available
•  Personal in-room safe

REST
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SUPERIOR
Phòng Superior được thiết kế và trang trí với phong cách hài hoà, mềm mại phù hợp với không gian nhỏ, ấm cúng mang 
nét đặc trưng riêng.Phòng tắm hiện đại cùng với chăn đệm êm ái,mượt mà hợp tiêu chuẩn sẽ mang lại cho Quý khách 
cảm giác dễ chịu và thoải mái khi lưu trú.

Superior rooms are designed and decorated in a harmonious and soft style, suitable for small, cozy space with its own 
characteristics. Modern bathroom with soft, smooth blankets as standard will bring you a relaxing and comfortable feeling 
when staying.

20 – 23m2  | Double/ Twin Beds  Furnished with residential amenities.
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DELUXE
Phòng Deluxe với những chiếc giường êm ái, mềm mại sẽ mang lại những sự trải nghiệm vượt xa sự mong đợi của Quý 
khách! Trải nghiệm tuyệt vời này sẽ bắt đầu tại thời điểm Quý khách gối đầu lên gối, trên chiếc nệm thoải mái, ga trải 
giường chất lượng tốt, gối lông mịn và chăn mềm mại.

Deluxe rooms with our soft beds will exceed your expectations! The great experience will start the moment you put your head 
on the pillow, on comfy mattresses, fine-quality sheets, fluffy pillows and satiny soft duvets.

24 – 27m2  | Double/ Twin Beds  Furnished with residential amenities.
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PREMIER CITY VIEW
Phòng Premier Cityvew với tông màu ấm áp kết hợp với các chi tiết thiết kế độc đáo, tràn ngập ánh sáng tự nhiên thông 
qua cửa sổ kính lớn từ sàn đến trần nhà, trang bị đầy đủ tiện nghi như ghế sofa, góc trang điểm và nội thất phòng tắm 
sang trọng. Quý khách sẽ cảm thấy sự nhộn nhịp của thành thị đến gần mình hơn bất cứ lúc nào.

Premier City View room with warm tones combined with unique design details, flooded with natural light through large 
floor-to-ceiling glass windows, fully furnished with sofas, makeup corner and luxurious bathroom furniture. You will feel the 
bustle of the city closer to you than ever.

30 – 30.4m2  | Double/ Twin Beds  Furnished with residential amenities.
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PREMIER PARTIAL SEA VIEW
Quý khách sẽ tìm thấy nhiều không gian để thư giãn và nghỉ ngơi trong phòng Premier Partial Seaview với các góc nhìn 
rất riêng, Quý khách có thể tận mắt chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc ngay tại phòng của mình. Phòng tắm sang trọng, 
có bồn tắm và vòi sen riêng biệt với các tiện nghi được lựa chọn chu đáo.  

Guests will find plenty of space to relax and unwind in the Premier Partial Seaview which comes with its very own private 
corner view, you can gaze with veneration at the sunrise at your own room. The luxurious bathroom features a separate 
bathtub and shower with thoughtfully picked amenities.

30.5m2  | Triple/ Twin Beds  Furnished with residential amenities.
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EXECUTIVE CLUB WITH TERRACE
Phòng Executive Club with Terrace với không gian mở và được thiết kế đặc biệt với khu vực hiên dành riêng cho Quý 
khách thư giãn bao gồm 01 bàn, 02 ghế và bồn tắm ngoài trời. Tại đây, Quý khách có thể hướng tầm nhìn bao quát 
thành phố và một phần biển Nha Trang.

Premier City View room with warm tones combined with unique design details, flooded with natural light through large 
floor-to-ceiling glass windows, fully furnished with sofas, makeup corner and luxurious bathroom furniture. You will feel the 
bustle of the city closer to you than ever.

36m2  | Double Bed  Furnished with residential amenities.

GREEN BEACH JUNIOR SUITE
Green Beach Junior Suite rộng rãi sang trọng nổi bật với sự thanh lịch, tinh tế trong cách sắp xếp và các tiện ích cá nhân. 
Mỗi phòng đều có khu vực tiếp khách thoải mái với ghế sofa lớn, giường cỡ King và phòng tắm xa hoa.

The luxiriously spacious Green Beach Junior Suite features outstanding elegance, sophistication and personal amenities. Each 
room has a comfortable seating area with a large sofa, a double & single bed, and a lavish bathroom. 

41,3 - 50m2  | 1 Double Bed & 1 Single Bed  Furnished with residential amenities.
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GREEN BEACH SENIOR SUITE
Green Beach Junior Suite rộng rãi sang trọng nổi bật với sự thanh lịch, tinh tế trong cách sắp xếp và các tiện ích cá nhân. 
Mỗi phòng đều có khu vực tiếp khách thoải mái với ghế sofa lớn, giường cỡ King và phòng tắm xa hoa.

The luxiriously spacious Green Beach Junior Suite features outstanding elegance, sophistication and personal amenities. Each 
room has a comfortable seating area with a large sofa, a king size bed, and a lavish bathroom. 

56m2  | King Bed  Furnished with residential amenities.
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GATHER

Khách sạn Green Beach là địa điểm lý tưởng cho các 
buổi họp, hội nghị và sự kiện với hệ thống phòng họp 
hiện đại. Phòng tiệc lớn và 1 phòng họp nhỏ đều được 
hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ tiêu chuẩn, bao gồm màn chiếu 
LED, công nghệ nghe nhìn mới nhất, hệ thống máy 
chiếu cùng các trang thiết bị cao cấp nhất.

Whether it’s a business conference or corporate presen-
tation, Green Beach Hotel is the ideal venue for all your 
meetings needs. Located on level 5 of the hotel, our 
meeting and event venue offers a spacious grand 
ballroom and a well-equipped meeting room with 
superior technical support, including LED screen, latest 
audio & visual technology.

MEETING SPACE LOCATION DIMENSIONS

ROOM 1 LEVEL 5 195m2 100 55 120

ROOM 2 LEVEL 5 65m2 30 25 50
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RESTAURANT
Quý khách có thể thoải mái lựa chọn cho mình những món ăn yêu 
thích được bày trí đẹp mắt theo phong cách buffet tại nhà hàng 
Green Beach. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và đầu bếp 
tài năng, Quý khách sẽ được phục vụ với thực đơn các món ăn 
độc đáo mang đậm hương vị vùng miền và các nước Á - Âu. Thêm 
vào đó là những ly rượu vang hảo hạng, những bản nhạc du 
dương sẽ làm cho buổi tối của Quý khách trở nên hoàn hảo hơn. 

You can freely choose your favorite dishes which are beautifully 
decorated in buffet style at our restaurant. With a team of 
professional staff and talented chefs, you will be served with a 
menu of unique dishes with regional and Asian flavors. 
In addition to the fine wine glasses, melodious music will make 
your evening more perfect. 

 Breakfast: - 6:00 to 10:00 (Mon - Fri)
     - 6:30 to 10:30 (Sat & Sun)
 A la Carte: 11:30 to 22:00
 Room Service 24/7 
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INFINITY
SWIMMING POOL
Located on Level 28 
Opening Hour: 7:00 - 19:00

FEELING THE SPA
Spa tại khách sạn Green Beach cung cấp một loạt các phương 
pháp trị liệu gần như vô tận từ việc chăm sóc mặt, da và cơ 
thể. Đây thực sự là một nơi hoàn hảo để tìm kiếm sự yên tĩnh 
và thư giãn. Đến đây, Quý khách sẽ được đội ngũ nhân viên 
trị liệu chuyên nghiệp thân thiện tư vấn và phục vụ. 

The spa at the Green Beach hotel offers an almost endless 
range of treatments from face, skin and body treatments. This 
is truly a perfect place to seek tranquility and relaxation. At this 
point, you will be consulted and served by a friendly, profes-
sional therapeutic staff.

FITNESS CENTER
Nằm bên cạnh khu vực Spa, phòng thể dục được trang bị với các 
thiết bị hiện đại và hoàn toàn miễn phí cho khách lưu trú tại khách 
sạn như máy chạy bộ, máy tập đa năng, tạ và máy tập co giãn sẽ 
giúp Quý khách duy trì thói quen tập luyện và nâng cao sức khỏe.

Located next to the Spa area, the gym is equipped with modern 
equipment and is completely free for guests staying at the hotel such 
as treadmill, multifunction exercise, weight and stretching machine 
will help you maintain workout routines and improve health.

Opening Hour: 10:00 - 22:00

Opening Hour: 06:00 - 22:00


