
18 - 24 Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam

(+84) 254 3830 336
 
sale2@saigoncondaoresort.com

GIẢI TRÍ 
RECREATIONAL 
ACTIVITIES

Chúng tôi bố trí 1 sân tennis nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu giải trí của      
Quý khách.
Vị trí:  Khu Villa 
Giờ mở cửa:  07:00 - 17:00

Hồ bơi ngoài trời hướng biển với khu vực dành cho người lớn và hồ dành 
cho trẻ em. Hãy đắm mình trong làn nước trong mát lạnh và không gian 
yên bình. 
Vị trí:  Khu Building
Giờ mở cửa:  06:00 – 20:00 

Bên cạnh việc chuẩn bị xe đón tiễn sân bay cho các đoàn khách cũng như 
cung cấp dịch vụ thuê xe tham quan, quầy dịch vụ tour cung cấp thêm các 
chương trình tour tham quan khám phá cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp 
hùng vĩ tại Côn Đảo.
Vị trí:   Quầy tiếp tân  
Giờ mở cửa:  08:00 - 18:00

We offer a tennis court in oder to maximum meet your entertainment.
Location:  Villa Section 
Openning hours:  07:00 - 17:00

An outdoor swimming pool for both adults and children with sea view. Have a relaxing 
dip in the cool, clear water and peaceful atmosphere .
Location:  Building Section 
Openning hours:   06:00 – 20:00

SÂN TENNIS
TENNIS COURT

HỒ BƠI 
NGOÀI TRỜI
OUTDOOR 
SWIMMING POOL

DỊCH VỤ TOUR 
TOURDESK

Beside the airport shuttle services & car rental, we are pleased to arrange tours for 
your discovery the spectacular scenery of Con Dao Island. 
Location:  Reception desk 
Openning hours:  08:00 - 18:00

ĐIỂM THAM QUAN 
NỔI BẬT 
ATTRACTIONS
BÃI ĐẦM TRẦU / DAM TRAU BEACH
BẢO TÀNG CÔN ĐẢO / CON DAO MUSEUM
CHÙA VÂN SƠN  / VAN SON PAGODA
NGHĨA TRANG HÀNG DƯƠNG & MỘ CÔ SÁU / HANG DUONG CEMETARY & VO THI SAU TOMB
MIẾU BÀ PHI YẾN (AN SƠN MIẾU) / LADY PHI YEN TEMPLE
HÒN BẢY CẠNH  / BAY CANH ISLET
VỊNH ĐẦM TRE / DAM TRE BAY

saigoncondaoresort.com

TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN: 23 Lê Lợi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  www.saigontourist.com.vn /saigontourist.sgt
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PHÒNG NGHỈ
ACCOMMODATIONS

NHÀ HÀNG 
POULO 
CONDORE
POULO 
CONDORE 
RESTAURANT

NHÀ HÀNG 
HOA BIỂN
HOA BIỂN 
RESTAURANT

Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Côn Đảo với 117 phòng trang thiết bị hiện đại, 
trong đó có 35 phòng villa kiểu Pháp. Được thiết kế  vừa hiện đại vừa trang 
nhã, có các cửa sổ lớn hướng vườn và hướng biển, gần gũi với thiên nhiên.

Với các nguyên vât liệu tươi ngon và phong cách phục vụ chuyên nghiệp, Nhà 
hàng Poulo Condore sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên 
với thực đơn phong phú, các món ăn đặc sắc, món ăn đặc trưng Việt nam cũng 
như các món Âu, các món hải sản, phục vụ ăn sáng - trưa - tối. Nhà hàng Poulo 
Condore không những phù hợp cho các bữa tiệc lớn sang trọng mà còn cho 
buổi họp mặt gia đình, bạn bè.
Vị trí:  Đối diện sảnh tiếp tân 
Sức chứa: 250 khách 
Giờ mở cửa: 06:00 - 23:00

Đây sẽ là một nơi tuyệt vời cho quý khách thư giãn với các món ăn nhẹ và    
nước uống cũng như các buổi ăn tối dưới ánh nến trong không gian ấm cúng,           
sân vườn thoáng mát và những con đường rải sỏi trắng.
Vị trí:  Villa
Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00 

With exceptional service and fresh ingredients, Poulo Condore promises an inspired and 
memorable dining experience. Full service restaurant with garden environment serving 
specialties of signature Vietnamese cuisine as well as Western dishes for breakfast, 
lunch and dinner, special on seafood. The dining facilities are purposely built to                   
accommodate everything from family gathering to large business functions.
Location:  Opposite of Lobby
Capacity:  250 pax
Opening hours:  06:00 - 23:00

This is a ideal place for you to have some of snacks and beverages or candlelight dinners 
with airy garden terrace, white gravel path, and cozy ambiance.
Location:  Villa 
Openning hours:  06:00 - 22:00

Saigon - Con Dao resort comprises 117 well-equipped guestrooms including 35 
French-style villa rooms, some rooms face the sea, others face the garden. All rooms 
are spacious with an open structure & touch with nature.

PHÒNG HỌP & HỘI NGHỊ
MEETING AND 
CONVENTION 
FACILITIES

Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn – Côn Đảo cung cấp phòng họp riêng biệt rộng 
150m2 với sức chứa lên đến 100 khách được trang bị đầy đủ các thiết bị 
như hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, màn chiếu, bục phát biểu, 
bảng trắng, wifi. Đây là không gian lý tưởng cho các cuộc hội nghị,              
hội thảo, hay họp đối tác kinh doanh.
Saigon - Con Dao Resort provides a separate conference room with 150m2 of 
meeting space with the capacity up to 100 delegates, that fully equipped with 
facilities including sound & light system, projector and screen, podium, whiteboard, 
wifi. Teabreak service. This is an ideal space for conferences, meetings.

BUILDING

VILLA

Diện tích
Area (m2)

KHU VỰC
SECTIONS

Loại phòng
Room type

Số lượng
No. of rooms

NHÀ HÀNG
RESTAURANT

Superior

Suite
Condore Suite

Condore Deluxe / Deluxe
Suite

Superior

25

45
45
25
40

20-30

74

8
03
07
05
20

Cách sân bay Côn Sơn chỉ 25 phút đi xe, khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Côn Đảo tọa lạc tại 
một trong những vị trí đẹp nhất Côn Đảo. Nằm trên con đường dài ven bờ biển quanh 
năm nắng ấm và gió mát, du khách không những có thể tận hưởng cảnh quan thiên 
nhiên tươi đẹp, không gian yên bình mà còn được thưởng thức những món ăn địa 
phương hấp dẫn, đặc sắc cũng như gặp gỡ những người dân địa phương thân thiện.
Located in the central of the island, Saigon - Con Dao Resort is that charming with seaside road 
embracing a blue coast with wind and sunshine.It also put the guest in close proximity to the airport 
and town centre. It is about 25 minutes from Con Son airport. Thanks to its location, the guests not only 
discover the beautiful scenery, the quiet and calm ambiance of Condao but also enjoy the local food 
as well as the friendliness of local residents.

ĐỊA ĐIỂM LÝ TƯỞNG
THE PERFECT LOCATION


