The resort is located in the coastal province
of Binh Thuan, a 3.5. hour scenic drive north
of Ho Chi Minh City, along a mostly quiet
and picturesque coastal route.

Khu nghỉ dưỡng nằm ở ven biển tỉnh Bình
Thuận, cách thành phố Hồ Chí Minh tầm 3
giờ rưỡi lái xe về phía Bắc, dọc theo tuyến
đường ven biển yên tĩnh, đẹp như tranh.

Azerai Ke Ga Bay is set on a secluded 5-kilometre stretch of
shoreline, the sand beach framed to the west with soaring sand
dunes and in the east by a rocky headland and islet. The resort’s
lush and mature botanical garden make for a tranquil environment
perfect for retreat and relaxation.

T H E D E S T I N AT I O N I S J U S T

the beginning.

Toạ lạc trên bờ biển tách biệt, trải dài 5 ki-lô-mét với những đồi
cát bay ở phía Tây, mũi đất với những cụm phiến đá và ốc đảo
nhỏ ở phía Đông, khu nghỉ dưỡng Azerai Kê Gà Bay với vườn bách
thảo cùng hệ thực vật sum sê tạo nên một không gian yên tĩnh,
hoàn hảo cho việc tĩnh tâm và thư giãn.

Hon Lan, Tan Thanh Commune, Ham Thuan Nam District
Binh Thuan Province, Vietnam
Telephone +84 (0) 252 3682 222
E-Mail reservations.kegabay@azerai.com
www.azerai.com

The resort features 46 Suites each with interior
space measuring between 60 to 80 square metres.
Ten of the suites feature plunge pools or swimming
pools set within private courtyards. Generous
areas and elegant aesthetics incorporating a muted

Overlooking the beach is an expansive

palette of colours and rich timbers provides a sense

terrace which links reception with

of calm and luxury, all with a degree of privacy.

the combined living room and lounge,
the dining room and undercover

Khu nghỉ dưỡng gồm 46 phòng Suite, mỗi phòng
với không gian nội thất rộng từ 60 đến 80 mét
vuông. Mười phòng trong số đó có bể ngâm hoặc
hồ bơi riêng. Sự kết hợp các gam màu lặng với các
loại gỗ quý tạo ra một không gian rộng rãi, thoáng
đãng với vẻ đẹp trang nhã, mang lại cảm giác thư
thái, sang trọng và riêng tư.

dining terrace. Positioned on a lower
level is the sunning terrace, generous
swimming pool and a sunken lounge.
The Spa is adjacent and includes male
and female hydrotherapy, treatment
rooms, salon, gymnasium and rest
areas with sweeping ocean views.

Sân hiên rộng rãi nhìn ra bãi biển
liên kết khu vực lễ tân với phòng
khách và sảnh chờ, cùng nhà hàng
và khu vực ăn uống trong không gian
mở. Nằm ở tầng thấp hơn là sân hiên
tắm nắng, hồ bơi vô cực, và khu sảnh
trũng/phòng khách chìm. Khu Spa
liền kề bao gồm thủy liệu pháp nam
nữ, phòng trị liệu, salon, phòng tập
và khu vực nghỉ ngơi với tầm nhìn
bao quát ra đại dương.

Amenities include three additional swimming pools,
a games room, boutique and meeting room. Activities
include a variety of beach sports including water-based
options, sailing, windsurfing, kite surfing and paddle
boarding as well as beach sports and walking.

Các tiện nghi khác bao gồm ba hồ bơi bổ sung, khu vui
chơi, phòng hội họp. Các hoạt động thường nhật đa dạng
gồm nhiều môn thể thao bãi biển từ những hoạt động
giải trí trên mặt nước, lướt ván buồm, lướt ván diều, ván
chèo cùng các môn thể thao bãi biển khác hay dạo bộ.

