
Tọa lạc bên cạnh Vườn Quốc Gia, Six Senses Côn Đảo tựa như một viên ngọc nổi lên giữa đại dương xanh thẳm,
bao bọc bởi khung cảnh núi non hùng vĩ với bãi biển riêng dài 2km cùng rừng mưa nhiệt đới và tầm nhìn hướng ra đại dương bao la.

Với cam kết về du lịch bền vững, Six Senses Côn Đảo đã vinh dự nhận được các giải thưởng khu nghỉ dưỡng sinh thái hàng đầu
bởi National Geographic, Travel & Leisure và Tatler Hồng Kông.

TRẢI NGHIỆM KHÔNG THỂ BỎ LỠ

Six Senses Côn Đảo đem đến các trải nghiệm đa dạng và lý thú phù hợp 
với mọi lứa tuổi khi đến với đảo thiên đường. Từ các hoạt động thể thao 
dưới nước, đến đi bộ đường dài khám phá thiên nhiên hoặc tìm hiểu đời 
sống văn hoá địa phương. Hãy cùng khu nghỉ dưỡng khám phá vẻ đẹp 
tuyệt mỹ của Côn Đảo!

• Hành trình bền vững
• Lặn biển ngắm san hô
• Chinh phục đường rừng
• Chèo thuyền kayak và ván đứng
• Đạp xe tham quan vòng quanh đảo
• Đi thuyền tham quan các đảo
• Câu cá giải trí
• Lớp học nấu ăn
• Đánh gôn cho cá ăn
• Rạp chiếu phim trong rừng
• Chương trình “Grow With Six Senses” dành cho trẻ em từ 4 - 11 tuổi

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Mỗi thành viên trong gia đình Six Senses Côn Đảo luôn đóng vai trò 
quan trọng trong công tác bảo vệ hệ sinh thái và môi trường xung 
quanh, đồng thời góp phần giảm thiểu khí thải tại khu nghỉ dưỡng. Điều 
này thể hiện qua nhiều góc độ, từ thiết kế mộc mạc, gần gũi với thiên 
nhiên của các căn biệt thự, đến trải nghiệm ẩm thực cao cấp, trị liệu thư 
giãn tại spa, và các chuyến tham quan, hoạt động thể thao dưới nước. 

Hợp tác cùng Vườn Quốc Gia Côn Đảo, trung tâm ấp trứng “Let’s Get 
Cracking” của khu nghỉ dưỡng đã trở thành “Mái nhà thân thuộc” của 
loài rùa biển xanh quý hiếm, giúp bảo vệ trứng rùa khỏi nguy cơ săn bắt 
trộm và tác động của môi trường bên ngoài. Ngoài ra, khách lưu trú còn 
có cơ hội tham gia vào trải nghiệm có một-không-hai thả rùa con về 
với biển.

Six Senses Côn Đảo
LIÊN HỆ ĐẶT PHÒNG VÀ BÁO GIÁ

T +84 28 3823 2229
E reservations-condao@sixsenses.com

sixsensescondao.com

Bãi Đất Dốc, �ị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, 
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam



VÍ TRÍ VÀ PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN

Nằm ngoài khơi bờ biển phía nam Việt Nam và bao gồm 16 hòn đảo 
lớn nhỏ, quần đảo Côn Đảo nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên, 
những bãi biển ẩn mình cùng các rạn san hô đầy sắc màu.

Toạ lạc tại hòn Côn Sơn, Six Senses Côn Đảo chỉ cách �ành phố Hồ 
Chí Minh 45 phút bay hoặc Hà Nội, Hải Phòng, Vinh khoảng 2 giờ 
bay bằng các chuyến bay thương mại và chuyên cơ riêng.

• Chỉ 10 phút lái xe từ sân bay đến khu nghỉ dưỡng
• Các chuyến bay thuê bao từ mọi điểm đến trong nước theo yêu cầu
• Tàu cao tốc khởi hành từ Cần �ơ hoặc TP.Vũng Tàu

BIỆT THỰ

Six Senses Côn Đảo sở hữu 50 Biệt thự biệt lập với hồ bơi vô cực 
riêng cùng tầm nhìn hướng ra đại dương. Với thiết kế hiện đại từ 
một, cho đến ba và bốn phòng ngủ phù phợp cho nhiều mục đích 
nghỉ dưỡng, các Biệt thự tại đây với lối kiến trúc mở sử dụng hệ 
thống thông gió tự nhiên cho khu vực phòng khách và phòng tắm, 
cũng như trang bị điều hoà riêng cho phòng ngủ.

Biệt thự cao cấp sát biển với bãi cát vàng trải dài và làn nước trong 
xanh ngay trước mắt cùng lối đi riêng dẫn ra bãi biển. 

Trong khi đó, Biệt thự cao cấp hướng biển mang đến tầm nhìn bao 
quát tuyệt đẹp ra đại dương, chỉ cách bãi biển vài phút đi bộ.

ẨM THỰC

Nhà hàng By �e Beach mang đến một hành trình khám phá ẩm 
thực quốc tế phong phú được phục vụ trong không gian gió biển nhẹ 
nhàng và khung cảnh ngoạn mục giữa thiên nhiên Côn Đảo nguyên sơ.

Nhà hàng Vietnamese By �e Market đưa tinh hoa ẩm thực Việt lên 
một tầm cao mới với các món ăn truyền thống và hương vị địa 
phương, hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm ẩm thực thú vị.

Eat Lab nơi các vị khách lưu trú có thể thoả thích thưởng thức 
hương vị kem nhiệt đới nhà làm hoàn toàn miễn phí!

Elephant Bar sở hữu vị thế trung tâm tại Six Senses Côn Đảo, mang 
đến trải nghiệm nổi bật với các món cocktail và mocktail sáng tạo 
cùng nhiều lựa chọn đa dạng, hấp dẫn.

Splash Bar địa điểm lý tưởng nhất để ngắm hoàng hôn cùng cảnh 
biển đẹp đến nao lòng. Hãy thưởng thức cùng những ly cocktails mát 
lạnh và các món ăn nhẹ trong ngày.

Destination Dining mang đến các lựa chọn ẩm thực theo yêu cầu, 
bao gồm trải nghiệm “Từ nông trại đến bàn ăn” tại chính khu vườn 
hữu cơ “Sense Of Gardening“.

HỘI HỌP VÀ KÌ NGHỈ CỦA CÔNG TY
 
Với sứ mệnh kết nối mọi người với thiên nhiên và chính mình, 
phòng họp tại Six Senses Côn Đảo với tên gọi “Sense Of Gathering” 
phù hợp với các sự kiện đa dạng từ lễ kỷ niệm đến các buổi gặp gỡ 
thân mật trong không gian ngập tràn sắc xanh,  hứa hẹn mang đến 
sự hứng khởi, giúp khơi dậy sức sáng tạo và là tiền đề mang đến sự 
hiệu quả trong công việc.

TIỆC CƯỚI

Còn gì tuyệt vời hơn khi trao nhau lời thề nguyện trong âm thanh du 
dương của tiếng sóng vỗ, khi mây trời và núi rừng hoà quyện tạo nên 
khung cảnh trữ tình, đẹp tựa như một bản tình ca.

Six Senses Côn Đảo đem đến những điều tuyệt diệu nhất cho đám cưới 
trong mơ của bạn với một ngày tràn ngập hoa tươi cùng những lời chúc 
phúc, và kết thúc bằng bữa tối riêng tư lãng mạn bên bờ biển hay cạnh 
hầm rượu vang.

DỊCH VỤ SPA & CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

Kết hợp khoa học và kỹ thuật cổ xưa, Six Senses Spa 
Côn Đảo đem đến những liệu pháp chăm sóc cơ thể 
toàn diện giúp tạo sự thư giãn, hồi phục sức khoẻ, 
cũng như cân bằng tinh thần và thể chất để tận hưởng 
cuộc sống tràn đầy năng lượng.

Loại Biệt �ự
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Vuông
Số 

Lượng

12

11

12

1

7

6

1
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194

150

542

542

671

671

Biệt thự ba phòng ngủ hướng biển
với hồ bơi riêng

Biệt thự ba phòng ngủ sát biển
với hồ bơi riêng

Biệt thự bốn phòng ngủ hướng biển
với hồ bơi riêng

Biệt thự bốn phòng ngủ sát biển
với hồ bơi riêng

Biệt thự cao cấp sát biển hồ bơi riêng

Biệt thự hai tầng sát biển hồ bơi riêng

Biệt thự hai tầng hướng biển hồ bơi riêng


