
NHỮNG TIỆN ÍCH TRONG PHÒNG NGHỈ
 ∙ Cổng kết nối dữ liệu máy tính, truy cập Internet Wifi miễn phí
 ∙ TV Led 55 inch với các kênh truyền hình quốc tế
 ∙ Điện thoại gọi quốc tế với hệ thống tin nhắn thoại 3 ngôn ngữ
 ∙ Tủ lạnh mini
 ∙ Két sắt
 ∙ Phòng tắm có vòi hoa sen
 ∙ Máy sấy tóc
 ∙ Đồ dùng vệ sinh cá nhân thương hiệu Malin+Goetz
 ∙ Áo choàng Yukata và dép đi trong phòng
 ∙ Nước uống, cà phê và trà miễn phí
 ∙ Dịch vụ ăn uống tại phòng

ĐỊ A ĐIỂM TỔ CHỨC SỰ K IỆN VÀ Y ẾN TIỆC
New World Hoiana cung cấp cho đối tác một địa điểm tuyệt vời 
và quyến rũ trên bờ biển miền Trung Việt Nam bao gồm ba địa 
điểm tổ chức Sự kiện với bãi biển riêng biệt trải dài theo góc nhìn 
Instagrammable, cung cấp đa dạng dịch vụ tổ chức Tiệc cưới và 
sự kiện.

THIẾT BỊ SỰ K IỆN
Màn hình tích hợp, đèn LED, máy chiếu, điều khiển ánh sáng có 
thể lập trình, bục, sân khấu, truy cập Internet không dây và có dây, 
micrô không dây và hơn thế nữa.

V Ị TR Í
Nằm tại tỉnh Quảng Nam, trung tâm văn hóa của Việt Nam, New 
World Hoiana Hotel sở hữu một vị trí đắc địa, gần với những Di 
sản Thế giới được UNESCO công nhận như Phố cổ Hội An hay 
Thánh địa Mỹ Sơn. Khách sạn cách sân bay quốc tế Đà Nẵng chưa 
đến một giờ lái xe, nơi kết nối thuận lợi với các trạm trung chuyển 
lớn của Châu Á và thế giới cùng các chuyến bay nội địa đến và đi 
mọi tỉnh thành của Việt Nam.

PHONG C ÁCH
New World Hoiana Hotel là hiện thân của vẻ đẹp tinh tế đương 
đại trong một khung cảnh đồng quê yên bình, mang đến lòng hiếu 
khách nồng nhiệt của người châu Á.

PHÒNG NGHỈ
Gồm 476 phòng nghỉ được thiết kế nhằm mang đến sự thoải mái 
và thuận tiện tối đa cho những kỳ nghỉ ngắn hoặc dài ngày đến Hội 
An. Tất cả đều sở hữu không gian nội thất rộng rãi và ban công 
khoáng đạt.

K HU K H ÁCH SẠ N – TÒA 3 SỐ LƯỢNG DIỆN TÍCH (M 2)
Superior 153 40
Deluxe 34 45
Superior hướng biển 255 40
Deluxe hướng biển 34 45



NH À H À NG VÀ LOUNGE
 ∙ AROMA — 324 khách
Nhà hàng Aroma sẽ mang đến những thực đơn đầy hấp dẫn, phục 
vụ quý khách suốt cả một ngày dài. Bữa sáng đầy thú vị với khu 
vực bếp mở giúp quý khách có thể tương tác trực tiếp với đầu bếp, 
cùng những lựa chọn đa dạng cho bữa sáng theo kiểu Việt hoặc 
kiểu Tây.

 ∙ CHARRED — 124 khách
Từ những món ăn nhẹ hấp dẫn, mang lại cảm giác thoải mái cho 
đến những bữa ăn thịnh soạn, tất cả đều được giới thiệu đến thực 
khách tại nhà hàng Charred, với điểm nhấn là các món bít tết 
nướng chín mọng và thuỷ hải sản địa phương.

THỂ DỤC VÀ THƯ GI Ã N
New World Hoiana Hotel sở hữu vị trí lý tưởng để có thể mang 
lại cho quý khách những tiện ích thư giãn tốt nhất duyên hải miền 
Trung Việt Nam, bao gồm:
 ∙ Sân golf 18 lỗ do Robert Trent Jones II thiết kế
 ∙ Bãi biển hoang sơ tự nhiên
 ∙ Bể bơi gia đình, bể bơi cho trẻ em và sảnh đón nắng
 ∙ Phòng tập hiện đại mở cửa 24h

ĐẶT PHÒNG
Để đặt phòng, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại
reservations.hoiana@newworldhotels.com hoặc qua số điện thoại
+84 (0) 235 858 6666, hoặc truy cập website
hoiana.newworldhotels.com.

NEW WOR LD HOI A NA HOTEL
Huyện Duy Xuyên
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