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PLUMERIA – KHÔNG GIAN HỘI TỤ CỦA NHỮNG ĐẲNG CẤP SỐNG
Trong một không gian thiên nhiên xanh mát sang trọng được ôm ấp bởi dòng sông Đồng Nai hiền hòa, một kỳ nghỉ
riêng tư với nhiều trải nghiệm đẳng cấp, khác biệt sẽ là những cảm nhận thú vị khi lưu trú tại Plumeria Private Villa.
Với diện tích 3ha, Plumeria là sự kết hợp hài hòa đầy tinh tế của một cuộc sống đẳng cấp hoà quyện với thiên nhiên
trong lành bậc nhất tại thành phố. Giữa không gian xanh của khu vườn được chăm chút tỉ mỉ bởi những nghệ nhân
chuyên nghiệp, Plumeria hiện lên như đóa hoa Chi Đại diễm lệ đang e ấp.

VỊ TRÍ
Tọa lạc tại Quận 9, cách trung tâm Thành Phố chỉ 45 phút lái xe hoặc tàu thuỷ, bạn có thể dễ dàng đến với khu biệt
thự nghỉ dưỡng mang tên loài hoa sứ kiêu sa Plumeria. Đây chính là địa điểm lý tưởng cho những du khách muốn
tìm đến một không gian nghỉ dưỡng biệt lập nhưng lại không muốn mất quá nhiều thời gian di chuyển.
Từ Plumeria, bạn hoàn toàn có thể thực hiện một chuyến tham quan ngắn bằng đường bộ quanh khu vực ngoại ô
phía đông thành phố với những điểm tham quan mới lạ hoặc một chuyến du ngoạn thú vị dọc bờ sông để khám phá
cuộc sống đầy màu sắc bên dòng Mekong.

HỆ THỐNG PHÒNG NGHỈ
Với 6 phòng nghỉ lịch lãm, sang trọng được thiết kế theo phong cách Pháp có ban công riêng biệt, Plumeria luôn sẵn
sàng cùng bạn chào đón tia nắng của ngày mới tinh khôi.
Nét thanh thoát được khắc họa qua từng chi tiết nhỏ, sự tiện nghi được khéo léo bày trí thông qua từng vật dụng dù
hiện đại nhưng vẫn luôn mang dáng vẻ sang trọng. Tổng hòa cả không gian phòng nghỉ là cả một sự tinh tế cùng
sức hấp dẫn không thể chối từ. Plumeria chắc chắn sẽ mang lại cho bạn những phút giây đáng nhớ và những trải
nghiệm của một cuộc sống khác biệt.

Thông Tin Phòng
Loại phòng
Plumeria Deluxe
Plumeria Queen

Số lượng
02
04

Diện tích
120m2
140m2

TIỆN NGHI
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Điều hòa trong phòng
Két an toàn trong phòng
Internet không dây
Phòng không hút thuốc
Vòi tắm đứng & bồn tắm nằm
Máy sấy tóc
Truyền hình cáp
Bộ dụng cụ pha trà và café
Tủ lạnh mini
Dịch vụ phòng 24/24

CÁC DỊCH VỤ GIẢI TRÍ & THƯ GIÃN
Plumeria cung cấp những dịch vụ giải trí và thư giãn với chất lượng hàng đầu đảm bảo một không gian
sống đẳng cấp
•
Nhà hàng với không gian xanh ngoài trời
•
Câu lạc bộ billiards, karaoke, sàn nhảy
•
Hồ bơi ngoài trời
•
Phòng Cigar bar
•
Phòng giải trí
•
Spa
Số 39, Đường số 5, Khu phố Lân Ngoài, Phường Long Phước, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 3521 7938/7939 – Hotline: (84) 906 710 750
Fax: (84-8) 3521 7939
Email: contact@plumeriavilla.com.vn
www.plumeriavilla.com.vn
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