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CHÀO BÁN BẤT Đ ỘNG SẢN SỞ HỮU VĨNH VIỄN 

Tài liệu tiếp thị này không dùng để phân phối tại Mỹ



Đối với các đảo thu hút du lịch nổi tiếng như 
Grenada, thật không dễ để nhà đầu tư tìm 

được dự án bất động sản ven biển, và sẽ càng 
khó hơn để có cơ hội đầu tư cùng thương hiệu 

khách sạn 5 sao uy tín như dự án khu nghỉ 
dưỡng Kimpton Kawana Bay.  

Với khung cảnh thanh bình và ngoạn mục trải 
dài hàng dặm cùng bờ cát vàng mịn và làn nước 
biển xanh trong, Kimpton Kawana Bay thực sự 
đẹp tựa thiên đường và chỉ cách sân bay quốc 

tế Grenada 12 phút lái xe.

Được đặt theo tên loài rùa da bản địa thường 
xuất hiện tại vùng nước gần bờ, Khách sạn toạ 
lạc ngay cạnh bờ biển Grand Anse, nơi có điều 

kiện sống lý tưởng cho những 
sinh vật tuyệt vời này. 

Kiawah thuộc giai đoạn ba của dự án Khách sạn 
Kimpton Kawana Bay có vị trí trên cao với tầm 

nhìn bao quát toàn bộ Vịnh Grand Anse.

Dự án gồm 18 phòng suite một phòng ngủ cao 
cấp và 42 phòng studio, được chào bán thông 
qua chương trình Nhập tịch diện Đầu tư uy tín 

của Grenada (CBI). Dự kiến rằng nhu cầu đầu tư 
sẽ rất cao, vì vậy, các bất động sản sẽ được bán 

theo tiêu chí “ưu tiên người đến trước”.

C Ơ  H Ộ I  VÀ N G

ba
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MẶT BẰNG KHU NGHỈ DƯỠNG 
VỊNH KIMPTON KAWANA BAY

N

Khu nghỉ dưỡng toạ lạc phần biển yên tĩnh nhất của 
bờ biển Grand Anse Beach, một trong những bãi 

biển đẹp nhất vùng Caribe và là dải bờ biển được 
xếp hạng trong Top 30 danh sách “100 Bãi biển đẹp 
nhất thế giới” do CNN bình chọn (Tháng 9, 2016).

Dưới đây là mô tả của CNN về bờ biển Grand Anse 
Beach: “Đây có lẽ là bãi biển đẹp nhất cho kỳ nghỉ 
của các gia đình tại Grenada. Bãi cát mịn nâng niu 
bàn chân, làn nước nhẹ nhàng ve vuốt làn da và 

những cơn gió thổi mát tâm hồn. Không gian mênh 
mông đủ để không bao giờ trở nên đông đúc, đủ gần 

gũi khiến bạn cảm nhận sự yên tĩnh riêng tư.”

Điều thu hút nhất ở khu nghỉ dưỡng này là vị trí độc 
đáo và tuyệt đẹp. Khu nghỉ dưỡng nằm ở độ cao 

43m so với mặt nước biển, mang đến khung cảnh 
ngoạn mục khi được chiêm ngưỡng từ bất cứ vị trí 
nào. Từ tầm nhìn các phòng, quý khách đều có thể 

bao quát được bãi biển uốn lượn, thị trấn St George 
và đường chân trời với những ngọn núi phía xa.

Vị trí này còn được hưởng những cơn gió biển dịu 
dàng cùng cảm giác biệt lập hơn do cách xa phía 

khu dân cư của vịnh Grand Anse.

Các vị khách có thể tận hưởng sự thanh bình của 
khu nghỉ dưỡng nhưng cách đó không xa là khu 

quầy bar và nhà hàng sôi động, đây thực sự là một 
nơi lý tưởng phù hợp với mọi nhu cầu hoạt động 

nghỉ lễ kỳ thú.

C Ả N H  Q U A N

năm

KIMPTON KAWANA BAY
VỊ TRÍ



bảy

Hân hạnh giới thiệu

Chúng tôi hân hạnh giới thiệu 18 phòng suite 1 
phòng ngủ lộng lẫy, mỗi căn có thể có lên đến ba 
chủ đồng sở hữu với quyền sở hữu và sử dụng 

riêng biệt.

Tiếp theo, 35 phòng studio, mỗi căn có thể lên đến 
hai chủ đồng sở hữu với quyền sở hữu riêng biệt. 

 
Cuối cùng, 7 phòng studio với quyền sở hữu riêng. 

Khung cảnh bãi biển thần tiên kết hợp cùng dịch vụ 
khách sạn đẳng cấp 5 sao sẽ mang đến cho các du 

khách một trải nghiệm không thể nào quên.

P H Ò N G  S T U D I O  VÀ 
P H Ò N G  S U I T E  S A N G 

T R Ọ N G



chín

Thiết kế bậc thang hòa quyện cùng khung cảnh 
sườn đồi độc đáo cho phép mỗi phòng suite và 

studio đều có tầm nhìn tuyệt đẹp.

Kiến trúc đương đại ấn tượng kết hợp với phong 
cảnh tự nhiên và cảnh quan bản địa tạo nên vẻ đẹp 
thanh bình tựa thiên đường. Thiết kế nội thất ngập 
tràn ánh sáng, màu sắc tự nhiên, đài phun nước và 
cây cảnh giúp mang đến một trải nghiệm đẳng cấp 

thế giới cho khách lưu trú.

K H U N G  C Ả N H  B Ã I 
B I Ể N  K Ỳ  V Ĩ  VÀ  T H I Ế T 

K Ế  Ấ N  T Ư Ợ N G 

Nếu xét đến là một khoản đầu tư, Kimpton Kawana 
Bay mang đến một cơ hội đầu tư có một không hai 
vào Grenada. Không thể tìm được một dự án nào 
khác được điều hành bởi một tập đoàn khách sạn 
hàng đầu thế giới với quyền sở hữu tài sản vĩnh 
viễn, chia sẻ doanh thu khai thác phòng và không 

thu phí dịch vụ hàng năm. 

Vị trí bờ biển tuyệt đẹp của chúng tôi cùng 
năng lực khai thác phòng nghỉ của Kimpton và 

InterContinental Hotels sẽ đảm bảo tối đa hóa lợi 
nhuận cho nhà đầu tư .

L Ự A  C H Ọ N  Đ Ầ U  T Ư 
T H Ô N G  M I N H



Khi thiết kế phần hoàn thiện của khu nghỉ dưỡng, chúng tôi 
đã vô cùng trau chuốt trong việc chọn lựa những vật liệu phù 

hợp với môi trường tự nhiên. 

Chúng tôi đã làm được điều này bằng cách sử dụng:

• Chậu cảnh và ban công treo hướng về bờ biển.

• Lớp hoàn thiện bằng vữa trắng kết hợp với gỗ làm điểm 
nhấn

• Đá tự nhiên hoàn thiện cảnh quan và đá lát lối đi

• Mái hiên tông màu gỗ

• Bể bơi vô cực

Sự thống nhất không gian nội và ngoại thất tạo nên liên kết 
liền mạch từ trong ra ngoài. 

Điều này đã giúp hình thành nên một công trình không chỉ 
nổi bật giữa cảnh quan và không gian xanh mà còn làm vị trí 

độc đáo xung quanh thêm phần ấn tượng.

S Ự  H O À  Q U Y Ệ N  G I Ữ A 
K I Ế N  T R Ú C  VÀ  C Ả N H 

Q U A N

mười một

Số được làm tròn.
Diện tích được tính tới tim tường chung và phần rìa tường bao ngoài.

TẦ N G  T R Ệ T

Các loại phòng Chú thích:          Phòng Suite          Phòng hai giường lớn          Phòng một giường lớn

Ft2 M2

K-009

K-008

K-007 K-006

K-004

K-003

K-010

K-002 K-001

K-005

 
  

 K001 416 135 551 39 13 52

 K002 405 132 537 38 12 50

 K003 814 264 1078 76 25 101

 K004 405 135 540 38 13 51

 K005 409 132 541 38 12 50

 K006 405 135 540 38 13 51

 K007 409 132 541 38 12 50

 K008 814 267 1081 76 25 101

 K009 405 135 540 38 12 50

 K010 821 267 1088 76 25 101

 Mã căn Diện tích Ban công Tổng cộng Diện tích Ban công Tổng cộng 
  phòng   phòng



Số được làm tròn.
Diện tích được tính tới tim tường chung và phần rìa tường bao ngoài.

TẦ N G  2

K-108

K-106

K-110 K-109

K-107

K-104

K-103 K-101K-102

K-105

K-210 K-209

K-208

K-207 K-206

K-205 K-204

K-203 K-202 K-201

Số được làm tròn.
Diện tích được tính tới tim tường chung và phần rìa tường bao ngoài.

TẦ N G  1

mười ba

Ft2 M2

 
  

 K101 414 77 491 38 7 45

 K102 411 79 490 38 7 45

 K103 819 152 971 76 14 90

 K104 409 77 486 38 7 45

 K105 412 77 489 38 7 45

 K106 409 77 486 38 7 45

 K107 412 77 489 38 7 45

 K108 821 152 973 76 14 90

 K109 409 77 486 38 7 45

 K110 827 152 979 77 14 91

Ft2 M2

  
  

 K201 418 77 495 39 7 46

 K202 407 77 484 38 7 45

 K203 818 152 970 76 14 90

 K204 410 77 487 38 7 45

 K205 410 77 487 38 7 45

 K206 410 77 487 38 7 45

 K207 410 77 487 38 7 45

 K208 822 152 974 76 14 90

 K209 409 77 486 38 7 45

 K210 824 152 976 77 14 91

Các loại phòng Chú thích:          Phòng Suite          Phòng hai giường lớn          Phòng một giường lớn Các loại phòng Chú thích:          Phòng Suite          Phòng hai giường lớn          Phòng một giường lớn

 Mã căn Diện tích Ban công Tổng cộng Diện tích Ban công Tổng cộng 
  phòng   phòng

 Mã căn Diện tích Ban công Tổng cộng Diện tích Ban công Tổng cộng 
  phòng   phòng



Số được làm tròn.
Diện tích được tính tới tim tường chung và phần rìa tường bao ngoài.

TẦ N G  3

K-302 K-301

K-309

K-307

K-308

K-306

K-304

K-303

K-310

K-305

Số được làm tròn.
Diện tích được tính tới tim tường chung và phần rìa tường bao ngoài.

K-409

K-407 K-406

K-404K-405

K-408

K-403

K-410

K-402 K-401

mười lăm

TẦ N G  4

Ft2 M2 Ft2 M2

 
  

 K301 416 135 551 39 13 52

 K302 405 132 537 38 12 50

 K303 814 264 1078 76 25 101

 K304 405 135 540 38 13 51

 K305 411 133 544 38 12 50

 K306 403 136 539 37 13 50

 K307 409 132 541 38 12 50

 K308 816 267 1083 76 25 101

 K309 401 135 536 37 13 50

 K310 823 269 1092 76 25 101

  
  

 K401 418 77 495 39 7 46

 K402 407 77 484 38 7 45

 K403 818 152 970 76 14 90

 K404 410 77 487 38 7 45

 K405 404 77 481 38 7 45

 K406 410 77 487 38 7 45

 K407 411 77 488 38 7 45

 K408 821 152 973 76 14 90

 K409 411 77 488 38 7 45

 K410 825 152 977 77 14 91

 Mã căn Diện tích Ban công Tổng cộng Diện tích Ban công Tổng cộng 
  phòng   phòng

 Mã căn Diện tích Ban công Tổng cộng Diện tích Ban công Tổng cộng 
  phòng   phòng

Các loại phòng Chú thích:          Phòng Suite          Phòng hai giường lớn          Phòng một giường lớn Các loại phòng Chú thích:          Phòng Suite          Phòng hai giường lớn          Phòng một giường lớn



Mười bảy

Nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho cả gia đình

Nếu quý khách đi cùng các con, có rất nhiều hoạt 
động khiến con trẻ bận rộn trong khi quý khách có 

thể được nghỉ ngơi thư thái. Ngoài một trong những 
bãi biển đẹp nhất trên thế giới và tất cả các trang 

thiết bị cho các môn thể thao dưới nước, khách sạn 
còn có một chương trình dành riêng cho trẻ em.

Dành cho cặp đôi...

Kimpton Kawana Bay cũng là nơi giúp các cặp đôi 
thêm phần gắn kết, với các quầy bar lúc hoàng hôn 
bên bờ biển, dùng một bữa tối lãng mạn “chỉ riêng 

đôi ta” tại nhà hàng sang trọng Kimpton Kawana Bay 
hoặc thưởng thức một bữa ăn “al fresco” ngoài hiên 
quầy bar để được nghe tiếng sóng vỗ bên bờ biển 

ngập ánh trăng. 

Trên tầng thượng tòa nhà Matura là một rooftop bar 
và lounge, thật hoàn hảo cho một buổi tối nhâm nhi 
chút đồ uống bên khung cảnh đẹp tuyệt vời. Ngoài 

ra, khu spa chăm sóc sức khỏe của Kimpton Kawana 
Bay với 5 phòng trị liệu và một phòng gym sẵn sàng 

phục vụ. 

Khách sạn cũng cung cấp dịch vụ phòng và nhân 
viên bộ phận sảnh túc trực sẽ giúp quý khách lên kế 
hoạch cụ thể cho kỳ nghỉ của mình, giúp bạn được 

thư giãn tối đa.

M Ộ T  N Ơ I  Đ Ể  N G H Ỉ 
N G Ơ I  VÀ  T H Ư  G I Ã N

Số được làm tròn.
Diện tích được tính tới tim tường chung và phần rìa tường bao ngoài.

K-503

K-508

K-509

K-507

K-505 K-504

K-506

K-502 K-501

K-510

TẦ N G  5

Ft2 M2

  
  

 K501 418 77 495 39 7 46

 K502 407 77 484 38 7 45

 K503 818 152 970 76 14 90

 K504 410 77 487 38 7 45

 K505 410 77 487 38 7 45

 K506 410 77 487 38 7 45

 K507 411 77 488 38 7 45

 K508 821 152 973 76 14 90

 K509 411 77 488 38 7 45

 K510 825 152 977 77 14 91

 Mã căn Diện tích Ban công Tổng cộng Diện tích Ban công Tổng cộng 
  phòng   phòng

Các loại phòng Chú thích:          Phòng Suite          Phòng hai giường lớn          Phòng một giường lớn



Chương trình Đầu tư nhập quốc tịch

CBI là gì?
Đầu tư nhập quốc tịch (CBI) là chương trình của 
chính phủ đề ra nhằm thu hút đầu tư trực tiếp từ 

nước ngoài vào quốc gia bằng cách cho nhập quốc 
tịch để đổi lấy khoản đầu tư vào Grenada.

Năm 2013, Grenada đã ra mắt chương trình CBI 
dành cho các công dân trên khắp thế giới muốn có 
quốc tịch thứ 2. Quy trình xét duyệt nhanh chóng, 
hiệu quả và thời hạn đầu tư bất động sản 3 năm là 
thời hạn yêu cầu nắm giữ bất động sản ngắn nhất 
trên thế giới ở phân khúc giá này. Chương trình có 
quy trình tuyển chọn minh bạch nhằm đảm bảo duy 

trì tính minh bạch.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC CÓ HAI QUỐC TỊCH
Nếu quốc gia của bạn gặp phải bất ổn kinh tế hoặc 
chính trị thì việc có hai quốc tịch có thể đảm bảo 

an toàn cũng như mang lại sự an tâm. Điều đó giúp 
bạn đảm bảo cho gia đình mình cả về mặt đầu tư 

lẫn giáo dục và bảo toàn tài sản cá nhân.

Xét trên quan điểm tự do kinh doanh, việc có hai 
quốc tịch cho phép đi lại không cần thị thực, tối ưu 

hoá việc khai thác các thị trường mới để giúp các cá 
nhân phát triển tài sản và tận dụng các chính sách 

thuế khác nhau.

CƠ CHẾ CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình CBI của Grenada cho phép các cá 

nhân và gia đình họ được nhập quốc tịch Grenada. 
Đương đơn phải thông qua công ty tư vấn được chỉ 
định để mua bất động sản thuộc dự án được Chính 
phủ phê duyệt như Kimpton Kawana Bay với giá trị 

từ 350.000 USD. 

Chương trình CBI của Grenada đã dần được biết 
đến rộng rãi vì tạo ra những lợi thế rõ rệt so với các 

chương trình nhập quốc tịch khác trong khu vực 
Caribe.

M Ộ T  T R O N G  N H Ữ N G 
C H Ư Ơ N G  T R Ì N H  C B I 
H À N G  Đ Ầ U  T H Ế  G I Ớ I

Tài chính

ĐẦU TƯ AN TOÀN
Grenada có triển vọng kinh tế vững mạnh và là một 
nơi đáng đầu tư. Trong vài năm qua, nền kinh tế đã 
tăng trưởng vững chắc với tốc độ trung bình 5%/ 
năm và ngành công nghiệp du lịch đã ghi nhận sự 

tăng trưởng kỷ lục trong năm 2017.

CHÍNH SÁCH THUẾ ƯU ĐÃI
Chính phủ Grenada không đánh thuế thu nhập từ 
nước ngoài, lợi nhuận thu từ đầu tư dài hạn, cho 
tặng, sở hữu tài sản và thừa kế. Để thu hút doanh 
nghiệp hoạt động, quốc gia này có các cơ chế ưu 
đãi thuế doanh nghiệp, miễn thuế nhập khẩu và 
không có giới hạn vốn và lợi nhuận đưa từ nước 

ngoài vào.

Gia đình

KHOẢN ĐẦU TƯ ĐÁNG GIÁ
Chương trình CBI của Grenada cho phép duy trì hai 
quốc tịch với định nghĩa đầy đủ nhất về  “gia đình” 
hơn bất kỳ chương trình CBI nào khác. Tứ thân phụ 
mẫu, ông bà nội/ngoại và con độc thân dưới 30 tuổi 
của đương đơn đều được tính là người phụ thuộc 

hợp pháp. 

THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
Chính phủ Grenada mong muốn bảo tồn môi trường 
tự nhiên và đã thực hiện một dự án mới nhằm cung 

cấp năng lượng xanh tới các khu vực nông thôn. 

QUYỀN THEO HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG HÀNG ĐẦU
Công dân không chỉ được theo học tại các trường 
công hàng đầu mà đặc biệt là cơ hội theo học tại 

Trường đại học St. Georges – một trong các trường 
đại học tư thục y dược tốt nhất thế giới tại Grenada. 

Tại đây, bạn có thể theo học ngành y khoa, thú y, 
điều dưỡng, nghệ thuật & khoa học và kinh doanh.

CHẤT LƯỢNG SỐNG
Grenada mang đến cho bạn và gia đình chất lượng 
sống khó có nơi nào khác trên thế giới có thể sánh 

được ngày nay,.

VỊ TRÍ LÝ TƯỞNG
Grenada là một quốc gia xinh đẹp, đặc sắc với khí 

hậu dễ chịu và con người vô cùng thân thiện.

Q U Y Ề N  L Ợ I  C Ủ A 
C Ô N G  D Â N  G R E N A D A

nineteenMười chín



An ninh

MIỄN THỊ THỰC NHẬP CẢNH
Mang quốc tịch Grenada cho phép bạn miễn thị thực 
nhập cảnh tới hơn 120 quốc gia bao gồm khu vực 

Schengen, Vương quốc Anh, Trung Quốc, Singapore 
và Nga. Grenada là một trong số ít quốc gia trên thế 
giới được phép cư trú 30 ngày tại Trung Quốc mà 

không cần xin thị thực.

MÔI TRƯỜNG AN TOÀN
Grenada là một thể chế dân chủ ổn định với ít vấn 
đề xã hội hay chính trị. Đây là một trong số các đảo 

quốc an toàn nhất tại khu vực Caribe.

CHƯƠNG TRÌNH BỀN VỮNG
Chương trình CBI của Grenada được quản lý sâu sát 
với cơ chế kiểm tra chặt chẽ và nền tảng khắt khe 

để đảm bảo chương trình tồn tại lâu dài.

ĐƯỢC BẢO VỆ TRÊN KHẮP THẾ GIỚI
Grenada là một thành viên của Liên Hợp Quốc, OAS 
(Tổ chức các quốc gia châu Mỹ) và Khối Thịnh Vượng 
Chung, bảo vệ an toàn cá nhân tại lãnh thổ các quốc 

gia thành viên liên kết trên toàn thế giới.

C H Ư Ơ N G  T R Ì N H  C B I 
Đ Ư Ợ C  X Ế P  H Ạ N G  C A O

Kinh doanh

Thị thực E-2 Mỹ
Grenada là quốc gia duy nhất trên thế giới có 

chương trình Đầu tư nhập tịch đang hoạt động song 
song với Hiệp ước thương mại và hàng hải song 

phương (Thị thực nhà đầu tư E-2) với Mỹ. Khi bạn 
là công dân Grenada và đơn xin thị thực E-2 được 

chấp thuận, bạn có thể sống và làm việc tại Mỹ.

TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG
Sân bay Quốc tế Maurice Bishop của Grenada có 

các chuyến bay thẳng tới New York, Miami, Atlanta, 
Toronto, London, Frankfurt và một số quốc gia vùng 

Caribe..

NHANH CHÓNG VÀ THUẬN TIỆN
Tổng thời gian trung bình là 120 ngày để xử lý thủ 
tục nhập quốc tịch Grenada. Không cần phỏng vấn, 

kinh nghiệm kinh doanh hay các tiêu chuẩn đặc biệt. 
Bạn thậm chí được cấp quốc tịch mà không cần 

sống tại Grenada.

hai mươi mốt

C Ơ  H Ộ I  H Ộ I  N H Ậ P 
T O À N  C Ầ U



Phòng Suite

Phòng Studio

Hồ bơi vô cực nhìn xuống toàn cảnh bờ biển 
Grand Anse

Nhà hàng cao cấpt

Quầy bar tầng thượng

Quầy bar Lounge

Quầy Bar tại bãi biển

Phòng tập Gym

Spa với 5 phòng trị liệu

Trang thiết bị cho các môn thể thao dưới nước

K I M P T O N 
K AWA N A  B AY

Hai mươi ba

monicapham
Highlight

monicapham
Sticky Note
cấp without "t" at the end



Hai mươi lăm

Khởi động buổi sáng của bạn với ly cà phê và trà 
trong sảnh nhà hàng. Sau đó, khép lại một ngày thư 
thái của bạn bằng cách thưởng thức các loại rượu 
được chọn lọc kỹ lưỡng trong khung giờ phục vụ 
rượu do Kimpton Kawana Bay tổ chức hàng đêm. 

Các đầu bếp hàng đầu sẽ sáng tạo các thực đơn 
đáp ứng theo yêu cầu của thực khách đổi món hằng 
ngày với các nguyên liệu, thực phẩm tươi ngon từ 

địa phương. Nhà hàng với thực đơn đa dạng và 
phong phú sẵn sàng phục vụ những người thích sự 

riêng tư trong căn hộ hoặc phòng riêng của họ. 

Ẩ M  T H Ự C  VÀ  T H Ư 
G I Ã N



Khu nghỉ dưỡng tự hào với đa dạng nhà hàng 
và quầy bar có thể làm xiêu lòng bất cứ vị khách 

khó tính nào.
 

NHÀ HÀNG HẢI SẢN ĐỊA TRUNG HẢI
Tầm nhìn tuyệt đẹp từ Nhà hàng hải sản sẽ khiến mỗi 
bữa ăn đều trở thành một trải nghiệm khó quên. Các 

vị khách sẽ được tiếp đón ngang qua quầy bar lớn với 
tầm nhìn hướng sang phòng ăn, sân vườn, bể bơi và 

bãi biển.

Tiệm cà phê
Hương vị cà phê hấp dẫn, bánh ngọt thơm ngon và 

hoa quả tươi sẽ đánh thức cảm hứng buổi sáng để tận 
hưởng một ngày trọn vẹn.

Nhà hàng nướng và quầy bar phong cách Caribe
Nhà hàng nướng và quầy bar của chúng tôi sẽ làm hài 
lòng quý khách với quầy bar bên bãi biển Grenada và 
nhiều trải nghiệm hơn thế nữa. Đó là sự kết hợp hoàn 
hảo giữa những ngôi lều thú vị kiểu California và bãi 

biển tuyệt vời vùng Caribe.

Quầy bar tầng thượng
Với tầm nhìn tuyệt đẹp bao quát bờ biển Grand Anse 

và dải biển Caribe, quầy bar tầng thượng là nơi lý 
tưởng để ngắm nhìn hoàng hôn trên biển. Tại đây quý 

khách  sẽ có thể thưởng thức ly cocktail tươi mát và có 
không gian riêng cho mình nghĩ về cuộc sống.

N H I Ề U  L Ự A  C H Ọ N 
H Ấ P  D Ẫ N
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Bên cạnh việc cung cấp các tiện ích đặc biệt như 
spa, bể bơi và bãi biển đẳng cấp hàng đầu thế giới, 

du khách thích mạo hiểm còn có thể tận hưởng:

• Đi bộ quanh hồ trên miệng núi lửa.

• Chạy bộ xuyên qua các cánh rừng nhiệt đới.

• Khám phá lịch sử và văn hoá giàu bản sắc của bản 
địa.

• Lặn biển với tiêu chuẩn quốc tế ngay trước khu 
nghỉ dưỡng.

• Bơi thuyền khám phá các hòn đảo của Grenada.

Trong ngày, bạn có thể từ khu nghỉ dưỡng đi tham 
quan những căn nhà được tô vẽ bằng phấn màu 

đẹp như tranh bên sườn đồi gần sát bờ biển và đến 
chợ gia vị náo nhiệt của thủ đô St. George. 

Hoặc du khách cũng có thể tiến xa hơn vào phía 
trong và trải nghiệm những nét đẹp thiên nhiên 

khác trong lòng diện tích đảo lớn. Nơi đây có những 
bụi hoa và cây dương xỉ nép mình dưới những hàng 
cây ăn trái nhiệt đới. Những thác nước từ vách núi 
cao đổ xuống thung lũng giữa rừng cây gỗ tếch, gụ, 

muông tím và dâm bụt. 

T R Ả I  N G H I Ệ M
 Đ Á N G  N H Ớ

Hai mươi chín



Một nền văn hóa giàu bản sắc và độc đáo

Grenada vẫn còn giữ vẻ đẹp nguyên sơ với thời 
tiết dễ chịu, phong cảnh tuyệt vời và bờ biển trong 

xanh. Hòn đảo kỳ thú này là nơi dành cho giới 
thượng lưu muốn thêm chút gia vị cho cuộc sống 

thêm phần phong phú và sinh động của họ. 

Người dân đảo quốc Grenada là những người thân 
thiện nhất khu vục Caribe và nơi đây cũng được 

xem là nơi sinh sống an toàn nhất. 

Dễ dàng để đến thăm chúng tôi

Du khách đến Grenada qua sân bay Quốc tế Maurice 
Bishop trên các chuyến bay từ New York, Miami, 

Atlanta, Toronto, London, Frankfurt và một số quốc 
gia vùng Caribe. Sân bay cũng khai thác dịch vụ 

máy bay tư nhân với lịch bay cố định..

Và thật tuyệt khi bạn đến đây

Grenada rất gần Đường xích đạo với khí hậu nhiệt 
đới quanh năm cùng nhiệt độ trung bình từ 23°C tới 
30°C. Những cơn gió mát khiến nền nhiệt độ càng 

thêm dễ chịu.

T R Ả I  N G H I Ệ M  V Ẻ  Đ Ẹ P 
H O A N G  S Ơ  C Ủ A  G R E N A D A

Ba mươi mốt




