Sea Links Beach Hotel je prvním vietnamským resortním komplexem, který je
začleněn do Sea Links City. Nabízí 188 elegantních pokojů a suit, čtyři palácové
bazény, restaurace a bary, lázně, rekreační vybavení a obrovské konferenční
prostory s moderním vybavením. Nachází se v nedotčené zátoce Mui Ne nedaleko
města Phan Thiet, jež je situováno v jihovýchodní provincii Binh Thuan. Resort je
vzdálen přibližně 198 kilometrů od mezinárodního letiště Tan Son Nhat International
Airport a jen pár minut jízdy od historických památek a atraktivit města. Svým
hostům nabízí dech beroucí výhledy na oceán a okolí. Toto prostředí je ideálním
místem pro relaxaci a odpočinek.
V cestovní kanceláři TUN Travel Vám zájezd připravíme na klíč.
Cenová nabídka, kterou od nás obdržíte, bude konečná a kompletní – tedy žádné
přirážky nebo skryté poplatky. Pracujeme rychle a nabídku od nás obdržíte do 24
hodin, při větší složitosti nejpozději do 48 hodin. Po návratu ze zájezdu Vám
zatelefonujeme s dotazem na zhodnocení Vámi vybraného místa pobytu, víza do
Vietnamu a poskytnutých služeb.
Kategorie a vybavení pokojů Sea Links Beach Hotel
Tropická moderna v kombinaci s tradiční elegancí. Sea Links Beach Hotel se 188
pokoji a suitami zdobí panoramatické výhledy na bazény, golfové hřiště či nádherný
záliv Mui Ne. Ubytování v resortu nabízí pět kategorií – Superior, Deluxe, Deluxe
Family Room, Family Suite nebo Presidential Suite, které se chlubí dostatečným
prostorem, luxusními interiéry, prvotřídním vybavením.
Pokoje a suity jsou vhodné jak pro obchodní a pracovní činnosti, tak i pro
volnočasový pobyt. Všechny disponují impozantní moderní koupelnou s designovými
okny směřovanými do ložnice, dešťovou sprchou a rozměrnou vanou. Součástí
vybavení je i bezplatná WiFi a plně zásobený mini-bar.
Nabídka pokojů
Superior Rooms (38 m²) jsou jednoduché, elegantní a prostorné. Poskytují jedinečné
výhledy na bazén, svěží krajinu či záliv Mui Ne. Tyto prostory jsou perfektní pro
odpočinek a relaxaci i náročnějších hostů. K dispozici jsou s manželskou postelí či
se dvěma oddělenými lůžky. Dále pokoje nabízejí vlastní balkon s lehátky, koupelnu
s vanou a sprchovým koutem.
Deluxe Rooms (46 m²) nabízejí příjemné barevné tóny, designové interiéry a skvělou
kombinaci asijských a mezinárodních stylů. Budete se cítit jako doma a kochat se
výhledy na bazén či na záliv. Do vybavení patří manželská postel či dvě oddělená
lůžka a vlastní balkon s lehátky.
Premium Deluxe Rooms (57 m²) vám umožní užívat si nerušeného výhledu na
třpytící se Jihočínské moře a na okolní ostrovy. Pokoje Premium Deluxe nabízejí
neobyčejný luxus a příjemné asijské interiéry.
Premium Deluxe Family Rooms (57 m²) ohromující výhledy společně s luxusními
interiéry jsou znakem těchto pokojů pro rodiny s dětmi či skupinky přátel. Zároveň se
budete moci kochat výhledy na bazén či záliv Mui Ne. Pokoj této kategorie nabízí
postel o velikosti king a postel o velikosti queen. Samozřejmostí je vlastní balkon.
Family Suites (72 m²) jsou ideální pro pobyt rodin či skupinek cestujících. Stylové
interiéry oplývají příjemnou atmosférou, ve které vám nebude nic chybět. Navíc

budete moci relaxovat na prostorném balkoně s relaxačními lehátky a výhledem na
záliv a bazén. Family Suite nabízí dvě ložnice, jednu s postelí o velikosti king a
druhou se dvěma postelemi o velikosti queen. Dále máte k dispozici dvě moderní
koupelny – první s okny směřujícími do ložnice a druhá s elegantní jacuzzi vanou.
Koupelny disponují prémiovým vybavením.
Presidential Suite (178,5 m²) vám poskytne nejvyšší luxus, komfort a pohostinnost. K
dispozici budete mít dvě ložnice – jednu s postelí o velikosti king a druhou se dvěma
postelemi o velikosti queen. Dále budete moci využívat samostatný obývací pokoj,
kuchyňský kout, jídelní kout, šatnu, verandu s úžasnými výhledy na oceán a vlastní
bazén. Jedna koupelna s designovými okny nabízí výhled do ložnice, zatímco
koupelna druhá disponuje relaxační jacuzzi vanou. Koupelny jsou prémiově
vybaveny. K dispozici budete mít také bezplatné WiFi, plně zásobený minibar, 24
hodinové osobní služby a denně místní i mezinárodní noviny.
Gastronomie a hotelové restaurace Sea Links Beach Hotel
Nechejte zdejší tým kuchařů, barmanů a dalšího personálu, aby se postaral o vaše
nejexkluzivnější kulinářské zážitky v restauracích a barech hotelu Sea Links. Řada
autentických kuchyní je navržena přímo pro hosty, aby se mohli těšit ze společnosti,
komfortního soukromého prostředí, osvěžující venkovní atmosféry a z elegantních
interiérů. Zdejší gurmánské zážitky vám ukážou podobu dokonalého stolování.
Pochutnejte si na východních a západních chutích v prostorné restauraci Sea Green
Restaurant, která nabízí celodenní možnost stravování s výběrem asijských i
mezinárodních pokrmů a s širokou nabídkou nápojů a kvalitních vín. Tyto prostory je
možné využít pro intimní večeře, exkluzivní večírky v soukromé místnosti či pro
relaxaci na terase s grandiózním výhledem. V nabídce jsou inovativní předkrmy,
pizza, těstoviny, grilovaná masa a ryby, sendviče, lehké občerstvení, dětské menu a
delikátní dezerty. V Sea Green si najde každý to své. Denní speciality, akční nabídky
a bufetové možnosti poskytují hostům další možnosti kulinářských zážitků.
Sea Links Bar se nachází v pátém patře a je otevřen od sedmé večerní do půlnoci.
Hraje zde živá hudba a vy si zde můžete dopřát exotické jídlo a tropické nápoje.
Přímo na pláži se nachází Beach Bar. Užijete se tu krásné výhledy na moře, výborné
plody moře i barevné koktejly.
Sunset Bar otevírá o páté odpolední a zavírá o jedenácté večerní. Stoluje se zde
pod širým nebem, o víkendu se tu pořádá barbecue.
White Night Bar představuje pohodlný salonek s širokým nápojovým lístkem a
celodenním stravováním. Zajít sem můžete od deváté ranní až do půlnoci.
Golf v hotelu Sea Links Beach Hotel
Sea Links Golf Country Club
Jedinečné hřiště položené na písečných dunách, které je úžasně zasazené do
terénu. Čekají zde náročné zvlněné greeny a tradiční linksové fairwaye. Patří mezi
nejnáročnější ve Vietnamu, dobrá rána nemusí vždy znamenat dobrý výsledek,
jelikož zvlněné fairwaye a vítr mohou dostat míč do jednoho z mnoha bunkerů. Díky
kompletnímu osvětlení, je hra možná i v noci.
Pár minut od hotelu najdete také Ocean Dunes Golf Club
Vynikající hřiště podepsané vítězem Masters Nickem Faldem, oceněné jako jedno z
10 nejkrásnějších v celé Asii a určitě jedno z nejlepších. Po celý rok je resort ve
skvělé kondici, široké fairwaye vyhovují i méně zdatným hráčům. Přesto zde čeká
několik nástrah v podobě tropických stromů a písečných dun. Devátá jamka, par 3,

byla zařazena mezi 500 nejlepších světa, první rána zde je velice obtížná. Výhled na
pohoří nabízí moderní klubovna s veškerým potřebným vybavením a lázněmi.
Sport a wellness hotelu Sea Links Beach Hotel
Klid a ticho zaručuje, že si užijete pobyt v naprostém soukromí a pohodlí. Užívejte si
doteků slunečních paprsků nebo si zaplavte v jednom z palácových bazénů. Ve
fitness centru můžete udržovat svou fyzickou zdatnost, stejně jako při joggingu
kolem komplexu Sea Links City. Pro naprosté relaxační zážitky je možné využít
jednu ze zdejších lázeňských procedur.
Lázně. Vstupte do příjemného a relaxačního prostředí, které poskytuje unikátní
lázeňský komfort. Budete se moci nechat hýčkat v jedné z 10 soukromých místností
pro procedury. Jsou zde používány jen ty nejlepší organické a přírodní produkty,
které v kombinaci s profesionálními terapeuty představují plnohodnotný lázeňský
zážitek.
Fitness centrum. Zlepšete své zdraví a kondici ve fitness centrum hotelu Sea Links.
Kvalitní vybavení a osobní trenéři nabízejí prvotřídní možnosti pro Vaše cvičení v
pohodlí luxusního hotelu. Do vybavení centra patří:
•
běžecké pásy
•
rotopedy
•
stepper
•
činky
•
parní místnosti
•
soukromé sauny
•
šatny a sprchy s vybavením
A kam vyrazit na výlet?
Mui Ne je město v provincii Binh Thuan na jihovýchodě Vietnamu ležící na pobřeží
jihočínského moře. Město se nachází 198 km severovýchodně od Ho Chi Minh City
(přibližně 4 hodiny cesty). Phan Thiet – Region Mui Ne je považován za hlavní oblast
resortů ve Vietnamu, a to díky dlouhým plážím a tropickému podnebí, které je
slunečné převážně po celý rok (průměrná teplota činí 27°C). Mui Ne a okolí Phan
Thiet má návštěvníkům co nabídnout. Můžete využít pobytu v luxusních lázních,
relaxovat na nekonečném pobřeží, prozkoumávat nedaleké rybářské vesničky,
objevovat historické památky, obdivovat písečné duny nebo hrát golf na prvotřídním
golfovém hřišti Sea Links Golf & Country Club s 18 jamkami a parem 72.
Atraktivity v okolí:
•
pohoří Tacu (37 km)
•
písečné duny Mui Ne (13km)
•
maják Ke Ga (39km)
•
pohádkový pramen Fairy Stream (9km)
•
věž PoSah Inu Cham (4km)
•
zámek The Prince’s Castle (4km)
•
škola Duc Thanh (12km)
•
chrám Van Thuy Tu (12km)
•
lotosové jezero Bau Trang (60km)

