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THÔNG TIN SẢN PHẨM & DỊCH VỤ
Eastin Grand Hotel Nha Trang
Khách sạn Eastin Grand Nha Trang nằm tại trung tâm của thành phố Nha Trang xinh đẹp, dọc theo bờ biển phía Nam của
Việt Nam với 450 phòng tiện nghi và rộng rãi. Khách sạn cung cấp phòng nghỉ sang trọng đạt tiêu chuẩn 5 sao, phòng hội
nghị với các tiện nghi hiện đại, và trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời tại các nhà hàng và quầy bar.
Thời gian mở cửa
Vị trí
Địa chỉ khách sạn
Địa chỉ E-mail
Website
Chủ đầu tư
Quản lý khách sạn
Tổng Quản lý khách sạn

: 18/07/2020
: Khách sạn nằm tại trung tâm Thành phố Nha Trang xinh đẹp,
cách sân bay Quốc tế Cam Ranh 45 phút lái xe.
: Số 02 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
: info@eastingrandnhatrang.com
: www.eastingrandnhatrang.com
: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang
: Tập đoàn Absolute Hotel Services
: Ông Leon Dolle

PHÒNG
450 phòng và phòng gia đình, bao gồm:
Deluxe
Phòng Deluxe tiện nghi và rộng rãi với đầy đủ mọi thứ bạn cần cho một kỳ nghỉ thư giãn hoặc một chuyến công tác thú vị
tại Nha Trang.
Phòng có bàn làm việc tiện nghi, Wi-Fi miễn phí, TV kết nối mạng và phòng tắm với các đồ dùng sang trọng, máy lạnh
có điều khiển riêng, minibar, điện thoại IDD, bộ đồ dùng pha trà và cà phê, máy sấy tóc và két sắt. Hạng phòng Deluxe
có thể ở tối đa 2 người lớn và 2 trẻ em. Có thể thêm giường phụ. Có loại 01 giường đôi lớn và loại 02 giường đơn. Tất cả
các phòng đều có phòng tắm riêng biệt với vòi sen.
Deluxe Sky
Phòng Deluxe Sky nằm trên các tầng cao, tiện nghi và rộng rãi với cảnh quan tuyệt đẹp của thành phố Nha Trang.
Phòng có bàn làm việc, Wi-Fi miễn phí, TV kết nối mạng và phòng tắm với các đồ dùng sang trọng, máy lạnh có điều
khiển riêng, minibar, điện thoại IDD, bộ đồ dùng pha trà và cà phê, máy sấy tóc, két sắt và tiện nghi giải trí hiện đại.
Hạng phòng Deluxe Sky có thể ở tối đa 2 người lớn và 2 trẻ em. Có thể thêm giường phụ. Có loại 01 giường đôi lớn và
loại 02 giường đơn. Tất cả các phòng đều có phòng tắm riêng biệt và vòi sen.
Deluxe Ocean View
Phòng Deluxe Ocean View hướng biển và được trang bị đầy đủ tiện nghi cho một kỳ nghỉ thư giãn và hiệu quả tại Nha
Trang.
Phòng có bàn làm việc, Wi-Fi miễn phí, TV kết nối mạng và phòng tắm với các đồ dùng sang trọng, máy lạnh có điều
khiển riêng, minibar, điện thoại IDD, bộ đồ dùng pha trà và cà phê, máy sấy tóc, két sắt và tiện nghi giải trí hiện đại.
Hạng phòng Deluxe Ocean View có thể ở tối đa 2 người lớn và 2 trẻ em. Có thể thêm giường phụ. Có loại 01 giường đôi
lớn và loại 02 giường đơn. Tất cả các phòng đều có phòng tắm riêng biệt và vòi sen.
Deluxe Sky Ocean View
Phòng Deluxe Sky Ocean View nằm trên các tầng cao với tầm nhìn Vịnh Nha Trang bao la.
Phòng có bàn làm việc, Wi-Fi miễn phí, TV kết nối mạng và phòng tắm với các đồ dùng sang trọng, máy lạnh có điều
khiển riêng, minibar, điện thoại IDD, bộ đồ dùng pha trà và cà phê, máy sấy tóc, két sắt và tiện nghi giải trí hiện đại.
Hạng phòng Deluxe Sky Ocean có thể ở tối đa 2 người lớn và 2 trẻ em. Có thể thêm giường phụ. Có loại 01 giường đôi lớn
và loại 02 giường đơn. Tất cả các phòng đều có phòng tắm riêng biệt.
Executive
Phòng Executive dành cho khách một không gian nghỉ ngơi tiện nghi cùng các đặc quyền khách hàng cao cấp.
Phòng có bàn làm việc, Wi-Fi miễn phí, TV kết nối mạng và phòng tắm với các đồ dùng sang trọng, máy lạnh có điều
khiển riêng, minibar, điện thoại IDD, bộ đồ dùng pha trà và cà phê, máy sấy tóc, két sắt và tiện nghi giải trí hiện đại.
Hạng phòng Executive có thể ở tối đa 2 người lớn và 2 trẻ em. Có thể thêm giường phụ. Chỉ có loại 01 giường đôi lớn.
Tất cả các phòng đều có phòng tắm riêng với vòi sen và bồn tắm riêng biệt.
Executive Sky
Phòng Executive Sky nằm trên các tầng cao, mang đến cho khách tầm nhìn đẹp mê hoặc xuống thành phố Nha Trang,

2 Nguyen Thi Minh Khai Street
Loc Tho Ward, Nha Trang City,
Khanh Hoa Province, Vietnam
Tel. +84 258 384 8888
Fax. +84 258 389 9666
www.eastingrandnhatrang.com

kèm theo các đặc quyền khách hàng cao cấp.
Phòng có bàn làm việc, Wi-Fi miễn phí, TV kết nối mạng và phòng tắm với các đồ dùng sang trọng, máy lạnh có điều
khiển riêng, minibar, điện thoại IDD, bộ đồ dùng pha trà và cà phê, máy sấy tóc, két sắt và tiện nghi giải trí hiện đại.
Hạng phòng Executive Sky có thể ở tối đa 2 người lớn và 2 trẻ em. Có thể thêm giường phụ. Chỉ có loại 01 giường đôi
lớn. Tất cả các phòng đều có phòng tắm riêng với vòi sen và bồn tắm riêng biệt.
Executive Ocean View
Phòng Executive Ocean View có tầm nhìn tuyệt đẹp ra cảnh quan Vịnh Nha Trang, kèm theo các đặc quyền khách hàng
cao cấp.
Phòng có bàn làm việc, Wi-Fi miễn phí, TV kết nối mạng và phòng tắm với các đồ dùng sang trọng, máy lạnh có điều
khiển riêng, minibar, điện thoại IDD, bộ đồ dùng pha trà và cà phê, máy sấy tóc, két sắt và tiện nghi giải trí hiện đại.
Hạng phòng Executive Ocean View có thể ở tối đa 2 người lớn và 2 trẻ em. Có thể thêm giường phụ. Chỉ có loại 01 giường
đôi lớn. Tất cả các phòng đều có phòng tắm riêng với vòi sen và bồn tắm riêng biệt.
Executive Sky Ocean View
Phòng Executive Sky Ocean View nằm ở các tầng cao, tiện nghi và rộng rãi với tầm nhìn tuyệt đẹp ra Vịnh Nha Trang, kèm
theo các quyền lợi khách hàng cao cấp. Phòng có bàn làm việc, Wi-Fi miễn phí, TV kết nối mạng và phòng tắm với các đồ
dùng sang trọng, máy lạnh có điều khiển riêng, minibar, điện thoại IDD, bộ đồ dùng pha trà và cà phê, máy sấy tóc, két
sắt và tiện nghi giải trí hiện đại.
Hạng phòng Executive Sky Ocean View có thể ở tối đa 2 người lớn và 2 trẻ em. Có thể thêm giường phụ. Chỉ có loại 01
giường đôi lớn. Tất cả các phòng đều có phòng tắm riêng với vòi sen và bồn tắm riêng biệt.
Family Ocean View
Phòng Family Ocean View có tầm nhìn hướng biển từ trên các tầng cao để khách thỏa thích ngắm nhìn toàn cảnh Vịnh
Nha Trang đẹp phóng khoáng. Phòng có bàn làm việc, Wi-Fi miễn phí, TV kết nối mạng và phòng tắm với các đồ dùng
sang trọng, máy lạnh có điều khiển riêng, minibar, điện thoại IDD, bộ đồ dùng pha trà và cà phê, máy sấy tóc, két sắt và
tiện nghi giải trí hiện đại. Hạng phòng Family Ocean View có thể ở tối đa 2 người lớn và 2 trẻ em. Có thể thêm giường
phụ. Có 02 phòng ngủ với 01 giường đôi lớn và 01 giường đơn. Tất cả các phòng đều có phòng tắm riêng biệt với vòi sen.

CÁC TIỆN NGHI PHÒNG KHÁCH






Máy lạnh có điều khiển riêng
Điện thoại IDD (kết nối quốc tế)
Minibar
Tivi mạng với các kênh quốc tế đa dạng
Két sắt cá nhân






Wifi tốc độ cao
Bộ đồ dùng pha trà và cà phê
Máy sấy tóc
Bàn ủi và dụng cụ để ủi (theo yêu cầu)

DỊCH VỤ VƯỢT TRỘI


Miễn phí kết nối mạng cho khách

Thời gian ăn sáng đến 11h30 sáng



CÁC DỊCH VỤ KHÁC







Dịch vụ phục vụ tại phòng 24 giờ
Phòng tiệc và hội nghị
Phòng tập thể dục & hồ bơi
Dịch vụ quầy thông tin
Dịch vụ ký gửi tài sản tại quầy
Dịch vụ giặt ủi








Dịch vụ xe Limousine
Dịch vụ bưu điện
Trung tâm dịch vụ văn phòng
Dịch vụ Bác sĩ khám bệnh theo yêu cầu (24h)
Dịch vụ trông giữ trẻ và giường cũi trẻ em
Dịch vụ tham quan du lịch

HỒ BƠI TẦNG THƯỢNG – Mở năm 2021
Nằm trên tầng 40. Mở cửa từ 6:00 sáng - 6:00 tối. Hồ bơi lớn nằm trên tầng mái với thiết độc đáo sẽ mở cửa miễn phí
cho khách nghỉ tại khách sạn. Từ đây, quý khách có thể phóng tầm nhìn bao la xuống vịnh Nha Trang và toàn thành phố,
thưởng thức đồ ăn nhẹ và đồ uống trong khi thư giãn dưới ánh mặt trời.

PHÒNG TẬP THỂ DỤC & HỒ BƠI
Nằm tại tầng 6. Mở cửa từ 6 giờ sáng - 10 giờ tối. Đối với những khách yêu thích vận động, chúng tôi có một phòng tập
thể dục với tầm nhìn toàn cảnh thành phố, được trang bị đầy đủ các thiết bị tập hiện đại. Cũng tại tầng 6, hồ bơi nhỏ
với tầm nhìn Vịnh Nha Trang và lounge cạnh hồ bơi là nơi quý khách có thể tận hưởng khoảnh khắc thư
thư giãn, thoải mái.
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SPA – Mở cửa năm 2021
Nằm tại tầng 6. Mở cửa từ 10:00 sáng - 10:00 tối. Nơi khách sẽ tận hưởng một loạt các liệu pháp mát-xa trị liệu và chăm
sóc sức khỏe tại một trong 5 phòng mát-xa riêng.

NHÀ HÀNG VÀ LOUNGES
Khách sạn có 05 nhà hàng và Lounges, phù hợp để phục vụ khách lưu trú cũng như khách bên ngoài.
 Góc cà phê The Deli - Mở cửa từ 7.00 sáng - 10.00 tối
Nằm tại tầng 1, khách sẽ dùng bữa với một góc nhìn rất khác tại The Deli và tận hưởng cuộc sống đường phố sôi động
của Nha Trang dưới bóng mát trên hiên của khách sạn. The Deli là địa điểm hoàn hảo để nhấm nháp một món ăn hay
đồ uống bất cứ lúc nào, cũng là sự thay thế lý tưởng cho một bữa ăn quá trang trọng. Thưởng thức đồ uống tươi mát
và món ngon từ thực đơn ngoài trời đặc biệt của chúng tôi.
 Eastin Grand Lounge – mở cửa từ 10h00 sáng - đêm
Eastin Grand Lounge ở sảnh là nơi dành riêng cho khách làm thủ tục nhận phòng và trả phòng. Khách sẽ tận hưởng
không gian thư giãn, thoải mái với cà phê, các món cocktail, rượu ướp lạnh và món ăn nhẹ khi đã sẵn sàng để làm
thủ tục nhận phòng hoặc khi chuẩn bị rời Eastin Grand Hotel Nha Trang.
 East Garden - Mở cửa từ 06.00 sáng - 11.30 tối
Thực khách tại East Garden sẽ tham gia vào hành trình ẩm thực kéo dài qua nửa địa cầu, từ Trung Quốc ở phía Bắc
đến Địa Trung Hải ở phía Tây, dọc con đường thương mại cổ xưa mà ngày nay thường gọi là Con Đường Tơ Lụa. Thực
đơn của chúng tôi sẽ mang đến cho Quý thực khách những lựa chọn hoàn hảo, từ những món ăn giàu văn hóa của
Châu Á, thực đơn nổi tiếng khắp thế giới của Châu Âu, cho đến những món ăn tinh túy của Châu Phi. Với tầm nhìn trở
thành một địa điểm “phải thử” ở Nha Trang, nhà hàng của chúng tôi chắc chắn sẽ gây ấn tượng với thực đơn sáng tạo,
dịch vụ tận tâm và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.
 Club Tầng Thượng Ngày & Đêm – Mở cửa năm 2021
Club Ngày & Đêm trên tầng thượng của chúng tôi sẽ mở cửa trong thời gian tới với mục tiêu trở thành điểm vui chơi
“phải ghé qua” tại Nha Trang dành cho người địa phương và khách du lịch.
 Executive Lounge
Executive Lounge nằm tại East Garden ở tầng 3. Khách ở các hạng phòng Executive sẽ được sử dụng các dịch vụ và
tiện nghi miễn phí sau:

Bữa sáng miễn phí hàng ngày từ 6.00 sáng – 11.30 sáng được phục vụ tại Nhà Hàng East Garden.

Cà phê, trà, đồ ăn nhẹ và đồ uống không cồn miễn phí được phục vụ cả ngày.

Quầy bar cocktail bao gồm rượu vang, bia, rượu mạnh, cocktail và món khai vị miễn phí được phục vụ từ 5h30
tối - 7h30 tối.

Miễn phí Wi-Fi tốc độ cao.

PHÒNG HỌP VÀ HỘI NGHỊ
Các phòng họp của chúng tôi có sức chứa 500 khách ở dạng tiệc cocktail, được trang bị đầy đủ thiết bị âm thanh – ánh
sáng cao cấp. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm sẽ hỗ trợ từ khâu lên kế hoạch đến lựa chọn thực đơn phù hợp với nhu
cầu của quý khách cho một sự kiện thành công và hiệu quả nhất.

DỊCH VỤ ĐƯA ĐÓN
Khách sạn cung cấp dịch vụ đưa đón với những tài xế có kinh nghiệm và có thể giao tiếp bằng tiếng Anh.

ĐIỆN ÁP
220 vôn

Để được cung cấp thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ :
Chị Nguyễn Thị Hải - Giám Đốc Tiếp Thị và Truyền Thông, Email: dom@eastingrandnhatrang.com
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