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The Secret 
Côn Đảo

BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Thế giới ẩm thực đa dạng, 
đầy hương vị tại The Secret 
Côn Đảo quyến luyến cả 
tâm trí lẫn vị giác du khách 
trong suốt kỳ nghỉ đáng nhớ, 
gồm nhà hàng quốc tế Spice 
Kitchen và Tropical Café ở  
khu vực tầng 1 cùng Sunset 
Lounge tầng thượng. 

Một điểm nhấn khác tại 
The Secret Côn Đảo phải 
kể đến hồ bơi tràn bờ hướng 
biển và đài quan sát Coral 
Deck được lấy cảm hứng từ 
vẻ đẹp của những rặng san 
hô tại Côn Đảo.  

Tọa lạc bên bờ biển tuyệt 
đẹp ở vị trí trung tâm của 
hòn đảo được bảo tồn tốt 
nhất Việt Nam, The Secret 
Côn Đảo là khách sạn đầu 
tiên do Tập đoàn AKYN sở 
hữu và quản lý. Đây chính 
là điểm đến đẳng cấp không 
chỉ bởi không gian và dịch 
vụ, mà còn bởi định hướng 
thân thiện môi trường và tôn 
vinh văn hóa địa phương.  
thesecretcondao.com

Trong khi đó, nhà hàng 
The Secret - nơi từng viên 
gạch, bức tường cũ được 
lưu giữ đầy trân quý, hài 
hòa cùng những đường nét 
mạnh mẽ của phong cách 
thiết kế mới - thu hút các 
thực khách sành điệu nhất 
bằng phong vị Đông Dương 
với chút biến tấu từ các đặc 
sản địa phương và các loại 
rau tươi ngon từ chính khu 
vườn của khách sạn. 

The Secret Côn Đảo tạo 
ấn tượng đặc biệt với sự hài 
hòa giữa kiến trúc di sản và 
thiết kế đương đại, trong đó 

The Secret Côn Đảo, khách 
sạn đầu tiên của Tâp đoàn 
AKYN, sở hữu thế tựa sơn 
nghinh thủy ngoạn mục.

Sức hút của The 
Secret Côn Đảo 
đến từ vẻ đẹp 
kiến trúc di sản 
gần 100 năm 
của biệt thự hai 
phòng ngủ The 
Secret Villa và 
nhà hàng The 
Secret, kết hợp 
hài hòa cùng 
thiết kế đương 
đại của khách sạn 
196 phòng.  

Thiên đường gọi tên
Trải nghiệm một phần di sản quý giá của Côn Đảo 

với kỳ nghỉ dưỡng đẳng cấp tại The Secret Villa.  
Bài viết: GIANG PHẠM

Bí mật “ẩn giấu” trong khu vườn nhiệt đới 
đầy sắc màu của khách sạn The Secret Côn 
Đảo vừa ra mắt trong tháng 8 chính là khu 
biệt thự thời Pháp thuộc gần 100 năm tuổi 
mang vẻ đẹp vượt thời gian. Nơi đây được 
tôn tạo thành biệt thự The Secret Villa và 
nhà hàng The Secret, sẽ mở cửa đón khách 
vào tháng 11 này.

 The Secret Villa là nơi nghỉ dưỡng xứng 
tầm cho các khách hàng đẳng cấp với không 
gian hai phòng ngủ cùng một phòng khách 

sang trọng mang đến những 
trải nghiệm độc đáo, từ kiến 
trúc di sản đến phong cách 
thiết kế đậm bản sắc Việt. 
Còn đó nét thâm trầm, sâu 
lắng từ những mái nhà, 
giường, cột, bàn ghế mang 
sắc gỗ ấm nồng đến các tác 
phẩm sơn mài, sơn dầu kiêu 
sa nét thời gian cùng nội thất 
tinh tế trong từng chi tiết.

công trình khách sạn 5 tầng 
mang đến không gian nghỉ 
dưỡng thanh lịch với 196 
phòng trang nhã, các phòng 
suite sang trọng có ban công 
hướng biển được trang bị 
tiện nghi hiện đại.

Từ mỗi phòng, du khách 
có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp 
thiên nhiên kỳ vĩ của Côn 
Đảo với cảnh bình minh ló 
dạng hay hoàng hôn nhuộm 
đỏ góc trời trên đại dương 
bao la, điểm xuyết núi đồi 
xanh thẳm trong bức tranh 
phong cảnh nên thơ của một 
thị trấn nơi đảo xa. 


