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Khám phá Bình Châu
Bà Rịa - Vũng Tàu

Thế giới khoáng nóng Minera 

Suối khoáng nóng Bình Châu là nơi hội tụ của món quà vô giá từ thiên 
nhiên ban tặng cho sức khỏe. Được người Pháp phát hiện từ đầu thế kỷ 
20, nguồn khoáng thiên nhiên tại Bình Châu là một trong các mạch 
nguồn trị liệu thanh khiết hiếm có giúp cho cơ, khớp, làn da và giấc ngủ 
được phục hồi khỏi những tác động của thời gian và môi trường.

Minera Hot Springs Binh Chau - mô hình du lịch wellness kết hợp thế giới 
khoáng nóng và công viên rừng đầu tiên tại Việt Nam đang chờ đợi quý 
khách khám phá và trải nghiệm. 
Với hai khu vực độc đáo là Minera Springs và Minera Forest, Minera Hot 
Springs Binh Chau sẽ nhẹ nhàng dẫn dắt quý khách 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.



Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu
16.7 km từ Khu Nghỉ Dưỡng Khoáng Nóng Thiên Nhiên 
Bình Châu

Khám phá khu rừng nguyên sinh ven biển duy nhất còn 
lại tương đối nguyên vẹn của Việt Nam có diện tích tự 
nhiên hơn 10,537 ha với địa hình rừng thích hợp cho 
trekking, những ngọn đồi thoải dần xen lẫn những vạt 
rừng tươi tốt và hệ thống hồ nước ngọt tự nhiên đã tạo 
lên cảnh quan tuyệt đẹp. Đây còn là nơi cư trú cho các 
loài sinh vật, đặc biệt là các loài quý hiếm đang có 
nguy cơ bị tuyệt chủng.
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Biển Hồ Cóc
18.1 km từ Khu Nghỉ Dưỡng Khoáng Nóng Thiên 
Nhiên Bình Châu

Hồ Cóc luôn là bãi biển được yêu thích nhất 
trong khu vực khi còn giữ được vẻ đẹp hoang 
sơ, nước biển xanh trong và bờ cát rộng mịn 
màng. Bãi tắm dài hơn 1,500m (chỉ có tại Hồ 
Cóc Beach Resort) với một bên là biển và một 
bên là rừng cùng với hàng dương xanh ngắt 
mát mẻ tạo cảm giác thanh bình thư giãn tuyệt 
đối.

Sân Golf The Bluffs tại The Grand Hồ Tràm 
Strip
21.3 km từ Khu Nghỉ Dưỡng Khoáng Nóng Thiên 
Nhiên Bình Châu

Sân golf liên kết biển do huyền thoại golf Greg 
Norman cùng các cộng sự của ông thiết kế với 
chiều dài sân đạt 6,400m, gây được tiếng vang 
không hề nhỏ trong giới golf thủ Việt Nam lẫn 
quốc tế. Nếu có dịp đến The Bluffs trải nghiệm, 
quý khách yêu thích môn thể thao quý tộc này 
sẽ hoàn toàn bị ấn tượng, từ vị trí, độ khó của 
mỗi lỗ golf, nhà câu lạc bộ đến nhân viên, thậm 
chí là thời tiết đều sẽ giúp cảm giác chơi golf 
thăng hoa hơn bao giờ hết.
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Khu Nghỉ Dưỡng
Khoáng Nóng Thiên Nhiên
Bình Châu
Đến với Bình Châu, Quý khách và những người 
thân yêu sẽ tìm thấy những khoảnh khắc thư giãn 
khi ngâm mình trong dòng khoáng ấm trong lành, 
cảm giác hạnh phúc khẽ chạm khi cơ thể được săn 
sóc và tinh thần được tìm về điểm cân bằng giữa 
thiên nhiên.
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Khoáng nóng thiên nhiên
săn sóc sức khỏe
Làn nước ấm với khoáng chất quý giá từ thiên nhiên giúp 
người cao tuổi hồi phục cơ khớp, giảm cơn đau mình mẩy, để 
có giấc ngủ thật an lành trong ngày nghỉ ngơi bên gia đình.



Giờ hoạt động: 05:00 - 22:00
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Cụm hồ khoáng nóng
tự nhiên Suối Mơ
Tọa lạc giữa thiên nhiên xanh dịu, nơi nhiều dòng suối 
nhỏ tụ hội với làn nước khoáng trong lành với nhiệt độ 
39°C. Khi ngâm mình giữa dòng nước khoáng thanh 
khiết, những vết đau cơ khớp nhẹ nhàng được xoa dịu, 
và làn da như thẩm thấu thêm tinh chất để mịn màng 
và tràn đầy sức sống.

Các bồn tắm khoáng riêng với dòng nước khoáng trực 
tiếp chảy vào là lựa chọn hoàn hảo cho những du 
khách muốn được tĩnh dưỡng trong không gian riêng 
tư và an lành của Khu nghỉ dưỡng.
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Hồ ngâm khoáng nóng

Hồ thác khoáng nóng

Hồ thủy sàng

Hồ thủy tọa

Hồ thủy lực

Hồ ngâm khoáng biệt lập

Hồ hồ trẻ em

Tiện ích: 
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SULFER: Giúp cải thiện chức năng gan, hệ tiêu 
hóa, đường tiết niệu, và các bệnh lý về da.

SILICA: Giúp cải thiện sức khỏe xương khớp, 
phục hồi độ đàn hồi của da và điều chỉnh chức 
năng não bồ.

CACBONAT: Giúp kích thích hô hấp, hỗ trợ tuần 
hoàn máu, làm dịu hệ thần kinh và điều hòa 
nhịp tim.

SẮT VÀ MAGIÊ: Bổ sung sắt, giảm căng thẳng, 
tăng chức năng của hệ thần kinh và cơ bắp.

Các loại khoáng chất: 

Giá trị độc đáo
chỉ có tại Bình Châu
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Khoáng chất hàng trăm năm chảy ngầm 
bên dưới dòng nước khoáng là những dưỡng 
chất thiên nhiên giúp tẩy tế bào chết, thanh 
lọc, chống ôxy hóa và giúp làn da chị em phụ 
nữ luôn trẻ trung, căng mịn.

Công dụng của khoáng
nóng tới làn da



Tiện ích:

• Bồn tắm cho 6 khách: 02 bồn
• Bồn tắm cho 8 khách: 02 bồn
• Bồn tắm cho 4 khách: 49 bồn

Giờ hoạt động: 08:00 - 18:00
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Tắm bùn khoáng
thiên nhiên
Bùn khoáng là kết tinh từ trầm tích hàng trăm năm từ 
thực vật sâu trong lòng đất ngay dưới dòng khoáng 
nóng trong lành. Chỉ 15 phút tắm trong dòng khoáng 
nóng ấm với 45 phút để các khoáng chất trong bùn 
thẩm thấu vào làn da, ta như trút bỏ được những 
mỏi mệt, phiền muộn, giảm chất độc tích tụ lâu 
ngày trong cơ thể và giúp làn da săn chắc, mịn 
màng.



Giờ hoạt động: 06:00 - 18:00
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Luộc trứng
với nguồn khoáng nóng
thiên nhiên
Không chỉ các bé mà cả gia đình sẽ rất thích thú 
thưởng thức món trứng luộc từ giếng nước khoáng 
tự nhiên lên đến 82°C, được thiết kế dưới hình dáng 
quả trứng khổng lồ. Các bé trong nhà sẽ rất thích 
thú nếm ngay món trứng lòng đào trực tiếp từ 
dòng nước khoáng thanh khiết.
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Với món Trứng đen ủ bùn khoáng lần đầu tiên 
được ra mắt tại Việt Nam bởi Bình Châu Hot 
Spring Resort, tinh chất khoáng tự nhiên có lợi 
cho sức khỏe sẽ giúp Quý khách và gia đình có 
thêm sự lựa chọn thú vị khi thưởng thức đặc 
sản tại Bình Châu.

Trứng ủ
bùn khoáng
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Phòng nghỉ
Như trở về tổ ấm, khách sạn tại Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng thiên 
nhiên Bình Châu cho Quý khách nhiều lựa chọn đa dạng các loại 
phòng tiện nghi với thiết kế ấm cúng, mang lại không gian quây 
quần cho cả gia đình.



113 phòng khách sạn với thiết kế lưu giữ nét ấm áp và thân quen, 
khiến 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 lòng nước ấm đến 39°C với nhiều khoáng 
chất tốt cho giấc ngủ, sức khỏe, và hệ cơ khớp.
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Tên phòng Số lượng phòng Diện tích (m2)

Garden Deluxe

Garden Executive Deluxe

Premium Garden Deluxe

Premium Wooden Deluxe

Premium Suite

Family Room

25

17

22

29

02

18

30

35

35

35

50

50



THÔNG TIN CHÍNH

Loại giường
Số người
Hướng
Diện tích

1 giường lớn hoặc 2 giường nhỏ
2 người lớn (được  kèm 1 trẻ em)
Sân vườn
30 m2

ĐIỂM NỔI TRỘI

Đặc điểm chung
Bàn làm việc | Máy điều hòa tự điều chỉnh | Tivi truyền 
hình vệ tinh | Két sắt  trong phòng | Không hút thuốc 
trong phòng

Phòng tắm
Tiện nghi phòng tắm | Vòi hoa sen | Máy sấy tóc | Áo 
choàng tắm và dép đi trong phòng

Các tiện nghi và dịch vụ
Truy cập mạng không dây không giới hạn

15

Garden Deluxe
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THÔNG TIN CHÍNH

Loại giường
Số người
Hướng
Diện tích

1 giường lớn hoặc 2 giường nhỏ
2 người lớn (được  kèm 1 trẻ em)
Sân vườn
35 m2

ĐIỂM NỔI TRỘI

Đặc điểm chung
Bàn làm việc | Máy điều hòa tự điều chỉnh | Tivi truyền 
hình vệ tinh | Két sắt  trong phòng | Không hút thuốc 
trong phòng

Phòng tắm
Tiện nghi phòng tắm | Bồn tắm trong phòng hoặc vòi 
hoa sen | Máy sấy tóc | Áo choàng tắm và dép đi 
trong phòng

Các tiện nghi và dịch vụ
Truy cập mạng không dây không giới hạn

Garden Executive Deluxe



THÔNG TIN CHÍNH

Loại giường
Số người
Hướng
Diện tích

1 giường lớn hoặc 2 giường nhỏ
2 người lớn (được kèm 1 trẻ em)
Sân vườn
40 m2

ĐIỂM NỔI TRỘI

Đặc điểm chung
Bàn làm việc | Máy điều hòa tự điều chỉnh | Tivi truyền 
hình vệ tinh | Két sắt  trong phòng | Không hút thuốc 
trong phòng

Phòng tắm
Tiện nghi phòng tắm | Vòi hoa sen  | Máy sấy tóc | Áo 
choàng tắm và dép đi trong phòng

Các tiện nghi và dịch vụ
Truy cập mạng không dây không giới hạn

17

Premium Garden Deluxe
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THÔNG TIN CHÍNH

Loại giường
Số người
Hướng
Diện tích

1 giường lớn hoặc 2 giường nhỏ
2 người lớn (được kèm 1 trẻ em)
Sân vườn
40 m2

ĐIỂM NỔI TRỘI

Đặc điểm chung
àn làm việc | Máy điều hòa tự điều chỉnh | Tivi truyền 
hình vệ tinh | Két sắt  trong phòng | Không hút thuốc 
trong phòng

Phòng tắm
Tiện nghi phòng tắm | Vòi hoa sen  | Máy sấy tóc | Áo 
choàng tắm và dép đi trong phòng

Các tiện nghi và dịch vụ
Truy cập mạng không dây không giới hạn

Premium Wooden Deluxe



19

THÔNG TIN CHÍNH

Loại giường
Số người
Hướng
Diện tích

2 giường đôi, 2 phòng ngủ
4 người lớn
Sân vườn
50 m2

ĐIỂM NỔI TRỘI

Đặc điểm chung
Bàn làm việc | Máy điều hòa tự điều chỉnh | Tivi truyền 
hình vệ tinh | Két sắt  trong phòng | Không hút thuốc 
trong phòng

Phòng tắm
Tiện nghi phòng tắm | Vòi hoa sen | Máy sấy tóc | Áo 
choàng tắm và dép đi trong phòng

Các tiện nghi và dịch vụ
Truy cập mạng không dây không giới hạn

Premium Suite



THÔNG TIN CHÍNH

Loại giường
Số người
Hướng
Diện tích

Giường đôi hoặc đơn
4 hoặc 6 hoặc 8 người lớn
Sân vườn
50 m2

ĐIỂM NỔI TRỘI

Đặc điểm chung
Máy điều hòa tự điều chỉnh | Tivi truyền hình vệ tinh | 
Không hút thuốc trong phòng

Phòng tắm
Tiện nghi phòng tắm | Vòi hoa sen | Máy sấy tóc |
Áo choàng tắm và dép đi trong phòng

Các tiện nghi và dịch vụ
Truy cập mạng không dây không giới hạn

Family Room
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Biệt thự
Khu biệt thự với phòng khách, phòng ăn, và phòng ngủ, cảnh quan 
hướng vườn và nội thất sang trọng, thực sự là chốn nghỉ ngơi êm đềm 
dành cho những gia đình nhiều thế hệ.

Để kỳ nghỉ thực sự trọn vẹn, Quý khách có thể chọn nghỉ dưỡng cho 
cả gia đình tại những biệt thự hướng về khu sinh thái xanh mát. Từ cửa 
sổ phòng, hãy tận hưởng cả thiên nhiên, ngâm mình trong hồ khoáng 
nóng riêng hoặc thư giãn với bồn tắm Jaccuzi ngay tại phòng.

President House 01 200

Tên villa Số lượng Diện tích (m2)

Aqua Villa 16 80

Grand Aqua Villa 04 100
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Aqua Villa
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 bơi độc lập cùng không gian xanh mát 
bao quanh, Aqua Villa chắc chắn sẽ mang đến phút giây nghỉ 
dưỡng thư thái và trọn vẹn cho quý khách cùng người thân yêu. 
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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 chay đặc sắc, nhâm nhi 
một tách cà phê ngon hay nước trái cây tươi mát lạnh.

Giờ hoạt động: 09:00 - 22:00
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Nhà hàng Hoa Rừng

Giữa không gian vườn sinh thái xanh mát bên 
cạnh Nhà hàng Hoa Rừng, Quý khách có thể 
nhấm nháp tách trà sớm và ngắm bình minh sau 
giờ tắm nước khoáng thư giãn.

Nơi đây phục vụ những món ẩm thực tinh túy theo 
nhiều phong cách như Việt, Hoa, Á -Âu... cho cả 
gia đình và những dịp yến tiệc đặc biệt.

Giờ hoạt động: 06:30 - 22:00



Hội họp & Sự kiện
Phòng hội nghị tại Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Bình Châu có sức 
chứa 200 khách và phòng hội thảo nhỏ quy mô cho 20 người tham dự, 
đáp ứng nhu cầu tổ chức hội nghị, hội thảo, huấn luyện, đào tạo và yến 
tiệc cho các công ty từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Đại Sảnh Bình Châu được thiết kế nhằm tạo không gian riêng biệt cho 
các khách đoàn tổ chức Gala Dinner, tiệc chiêu đãi khách hàng và 
các sự kiện hội họp quy mô lớn.

Tất cả phòng hội nghị đều có trang bị máy chiếu, flipchart, hệ thống âm 
thanh, màn hình hiện đại cùng kết cấu phòng thích hợp cho nhiều hoạt 
động đa dạng của các đoàn khách.
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Phòng Bình Nguyên: 200 khách
Phòng Bình Phương: 20 khách
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Hãy để cơ thể của Quý khách được chăm 
sóc trọn vẹn hơn sau những giờ ngâm mình 
trong khoáng nóng và tắm bùn. Kết hợp giữa 
nước khoáng cùng phương pháp mát-xa, ấn 
huyệt truyền thống, Sol Spa mang đến những 
liệu trình thư giãn hiệu quả giúp lưu thông máu 
huyết và thư giãn tinh thần.

Sol Spa

Giờ hoạt động: 09:00 - 22:00 



Giờ hoạt động: 09:00 - 22:00

Karaoke
Các phòng Karaoke sang trọng theo phong 
cách Châu Âu, Nhật Bản và Việt Nam là không 
gian giải trí sau giờ tắm khoáng, nghỉ dưỡng để 
gia đình có thêm những kỷ niệm vui tươi bên 
nhau.

Mỗi phòng karaoke có sức chứa đến 20 khách.
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Giờ hoạt động: 06:00 - 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 các Quý khách lưu trú 
tại Khu Nghỉ Dưỡng Khoáng Nóng Thiên Nhiên 
Bình Châu

30



Liên hệ:
BÌNH CHÂU HOT SPRING RESORT

Quốc Lộ 55, Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại:
(+84) 916 979 693    |8:30 - 18:00 (thứ hai - thứ sáu), 8:30 - 12:00 (thứ bảy)
(+84) 254 3871 131  |Ngoài giờ làm việc
Email: reservations@binhchauhotspringresort.com
Website: www.binhchauhotspringresort.com 

PHÒNG KINH DOANH & TIẾP THỊ

105A Yersin, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
(+84) 917 099 559    |8:30 - 18:00 (thứ hai - thứ sáu), 8:30 - 12:00 (thứ bảy)
Email: sales@saigonbinhchau.com
Website: www.saigonbinhchau.com


