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KIAWAH
CÁC PHÒNG SUITE BAO GỒM 1 PHÒNG NGỦ VÀ CÁC PHÒNG STUDIO 
BẤT ĐỘNG SẢN VỚI QUYỀN SỞ HỮU TOÀN QUYỀN ĐANG KÊU GỌI NHÀ ĐẦU TƯ

KHU NGHỈ DƯỠNG 5 SAO MỚI NHẤT TẠI GRENADA



C Ơ  H Ộ I  H I Ế M  C Ó

Hiện tại rất khó để có thể tìm mua Bất động sản ngay 
cạnh biển, và càng hiếm hơn khi tìm được bất động 
sản như vậy trong môi trường nghỉ dưỡng thương 
hiệu 5 sao như Kimpton Kawana Bay trên một hòn 

đảo nổi tiếng như Grenada.

Kimpton Kawana Bay như một phần của thiên đường, 
cung cấp không gian yên tĩnh tuyệt đối cùng quang 
cảnh ngoạn mục nhìn ra hàng dặm cát vàng và biển 
xanh màu ngọc lam, nhưng chỉ mất 12 phút lái xe từ 

sân bay quốc tế của Grenada.

Được đặt tên từ loài rùa thường xuyên xuất hiện ở 
vùng biển xung quanh Grenada, khách sạn có vị trí 
cạnh bờ biển nằm trên Bãi biển Grand Anse, là nơi 

làm tổ của những sinh vật tuyệt vời này.

Kiawah là hạng mục đang trong giai đoạn cuối cùng 
của việc phát triển khách sạn Kimpton Kawana Bay 

và nằm ở vị trí trên cao với tầm nhìn rộng mở ra Vịnh 
Grand Anse và Vịnh Morne Rouge.

Khách sạn bao gồm 24 phòng suite sang trọng có 1 
phòng ngủ và 48 phòng studio, được chào bán thông 
qua chương trình Nhập quốc tịch thông qua Đầu tư 

(CBI) rất nổi tiếng của Grenada. Nhu cầu mua cao và 
các bất động sản đang được bán trên cơ sở “ai đến 

trước phục vụ trước”.
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KIMPTON KAWANA BAY

T H I Ế T  L Ậ P 
Q U A N G  C Ả N H

Khu nghỉ dưỡng tọa lạc ở vị trí yên tĩnh hơn của Bãi 
biển Grand Anse, một trong những bãi biển đẹp nhất 

vùng Caribe, một dải cát dài 2 dặm được trang Condé 
Nast Traveller xếp hạng là một trong những bãi biển 

đẹp nhất thế giới năm 2019.

CNN đã mô tả Bãi biển Grand Anse: “Có lẽ đây là 
bãi biển gia đình đẹp nhất của Grenada. Cát làm dịu 
chân, nước làm thoải mái làn da và gió làm dịu tâm 

hồn. Nơi đây đủ lớn để không bao giờ bị đông đúc và 
đủ riêng tư để bạn cảm thấy như của riêng mình.”

Điều nổi bật nhất về khu nghỉ dưỡng này là vị trí độc 
đáo và ấn tượng của nó. Khu nghỉ dưỡng nằm ở độ 
cao lên tới 140 feet so với mực nước biển cho tầm 
nhìn ấn tượng từ hầu hết mọi góc nhìn. Từ hầu hết 

các phòng đều có thể nhìn thấy được bãi biển trải dài, 
thị trấn St George và đường chân trời ở các dãy núi 

của Grenada.

Vị trí này mang đến những làn gió biển nhẹ nhàng và 
mức độ riêng tư cao hơn, vì khu nghỉ dưỡng nằm ở vị 

trí cuối được che chắn của Vịnh Grand Anse.

Ngoài việc tận hưởng thiên đường yên bình của khu 
nghỉ dưỡng, khách có thể đến các quán bar sôi động 
và nhà hàng trong phạm vi có thể đi bộ và khu nghỉ 
dưỡng cũng là một cửa ngõ tuyệt vời cho tất cả các 

hình thức phiêu lưu trong kỳ nghỉ.
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P H Ò N G  S U I T E  V À 
S T U D I O  C A O  C Ấ P 

Xin hân hạnh giới thiệu

Chúng tôi hân hạnh giới thiệu 24 phòng suite có 1 
phòng ngủ sang trọng và 48 phòng studio rộng rãi 

được bán. Các bất động sản được trang bị đầy đủ và 
được bảo trì bởi công ty quản lý. Sự kết hợp khách 
sạn 5 sao với khung cảnh biển tuyệt đẹp để tạo nên 

một trải nghiệm khó quên.

Mỗi phòng suite đang được bán cho sáu người mua 
và mỗi phòng studio được bán cho ba người mua là 
người thuê chung. Hình thức quyền đa sở hữu này 

có nghĩa là mỗi người mua một phòng suite hoặc một 
phòng studio nắm giữ quyền sở hữu riêng biệt của 
một phần sáu hoặc một phần ba tương ứng đối với 

tài sản.

Các tài sản với quyền đa sở hữu được sở hữu theo 
cách thức chứng thư sở hữu với quyền bán, thế chấp 
và quyền sở hữu đối với bất động sản mà không cần 
sự đồng ý của người mua khác; điều này làm cho nó 

trở thành một kết cấu lý tưởng cho việc đa sở hữu bất 
động sản đầu tư, khiến người mua thứ cấp có thể có 

quyền công dân sau 5 năm sở hữu.
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Q U A N G  C Ả N H  B I Ể N
Ấ N  T Ư Ợ N G  V À 

T H I Ế T  K Ế  T Á O  B Ạ O

Thiết kế bậc thang của khách sạn hòa trộn một cách 
tuyệt đẹp vào khung cảnh sườn đồi độc đáo, đảm bảo 

cho mỗi phòng suite và studio thu được cảnh quan 
tuyệt vời.

Kiến trúc đương đại nổi bật kết hợp với cảnh quan 
thiên nhiên và khung cảnh địa phương tạo ra một 

thiên đường yên bình. Thiết kế nội thất bùng nổ với 
ánh sáng, màu sắc tự nhiên, quang cảnh có nước và 
cây xanh để mang đến trải nghiệm đẳng cấp thế giới 

cho khách.

M Ộ T  K H O Ả N  Đ Ầ U
T Ư  Đ Ú N G  Đ Ắ N

Là một khoản đầu tư, Kimpton Kawana Bay mang đến 
một cơ hội chưa từng có tại Grenada. Không có dự 
án nào khác được điều hành bởi một công ty khách 
sạn quốc tế hàng đầu cung cấp quyền sở hữu hoàn 

toàn, một phần doanh thu phòng và không có phí dịch 
vụ hàng năm phát sinh.

Vị trí bên bờ biển yên bình của chúng tôi và các công 
cụ đặt phòng mạnh mẽ của Kimpton và IHG (Tập 
đoàn Khách Sạn InterContinental) sẽ đảm bảo lợi 

nhuận của bạn được tối đa hóa.
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K H Á C H  S Ạ N  H À I 
H O À  V Ớ I  V Ù N G  Đ Ấ T

Khi thiết kế hoàn thiện khu nghỉ dưỡng, chúng tôi đã 
tỉ mỉ trong việc lựa chọn vật liệu hòa quyện với môi 

trường thiên nhiên.

Chúng tôi đã đạt được điều này bằng cách sử dụng:

• Ban công với cây xanh và các chậu cây treo

• Vữa trắng cùng với các điểm nhấn bằng gỗ

• Đá tự nhiên và các đoạn kết thúc tiếp nối  
với cảnh quang và vật liệu để lát lối đi

• Các mái che bằng gỗ

• Một hồ bơi vô cực

Việc hòa hợp giữa bề mặt nội thất và ngoại thất cung 
cấp một liên kết liền mạch từ bên trong đến bên ngoài.

Điều này đã tạo ra một tòa nhà nổi bật với cảnh quan 
xanh tươi, đồng thời bổ sung địa hình ấn tượng
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K-003

K-002

K-001

KS-005
KC-005

K-004

K-010 K-009

K-008 K-007
K-006 K-005

Unit
Room 

Size
Balcony Total

Room 

Size
Balcony Total

K-001 428 106 534 40 10 50

K-002 420 104 524 39 10 49

K-003 848 209 1057 79 19 98

K-004 476 103 579 44 10 54

KC-005 475 105 580 44 10 54

KS-005 836 206 1042 78 19 97

K-005 418 104 522 39 10 49

K-006 418 103 521 39 10 49

K-007 475 105 580 44 10 54

K-008 900 208 1108 84 19 103

K-009 423 104 527 39 10 49

K-010 848 210 1058 79 20 99

T Ầ N G  T R Ệ T

Phòng Legend:      Các phòng suite      Phòng studio có 2 giường cỡ Queen      Phòng studio có giường cỡ King

Kích thước bất động sản

Các số đã được làm tròn. 
Diện tích được tính theo đường tâm của các bức tường 
chung và mặt ngoài của các bức tường bên ngoài

Đơn vịĐơn vị Kích thướcKích thước 
phòngphòng Ban côngBan công TổngTổng Kích thướcKích thước 

phòngphòng Ban côngBan công TổngTổng

Ft2 M2
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Unit
Room 

Size
Balcony Total

Room 

Size
Balcony Total

K-101 428 77 505 40 7 47

K-102 422 77 499 39 7 46

K-103 847 155 1002 79 14 93

K-104 476 77 553 44 7 51

KC-105 475 77 552 44 7 51

KS-105 846 155 1001 79 14 93

K-105 428 77 505 40 7 47

K-106 418 77 495 39 7 46

K-107 475 77 552 44 7 51

K-108 900 155 1055 84 14 98

K-109 423 77 500 39 7 46

K-110 850 155 1005 79 14 93

K-103

K-102
K-101

KS-105 KC-105
K-104

K-110 K-109
K-108 K-107 K-106 K-105

K-203

K-202
K-201

KS-205 KC-205
K-204

K-210 K-209
K-208 K-207 K-206 K-205

Unit
Room 

Size
Balcony Total

Room 

Size
Balcony Total

K-201 428 77 505 40 7 47

K-202 422 77 499 39 7 46

K-203 847 155 1002 79 14 93

K-204 476 77 553 44 7 51

KC-205 475 77 552 44 7 51

KS-205 846 155 1001 79 14 93

K-205 428 77 505 40 7 47

K-206 418 77 495 39 7 46

K-207 475 77 552 44 7 51

K-208 900 155 1055 84 14 98

K-209 423 77 500 39 7 46

K-210 850 155 1005 79 14 93

Kích thước bất động sản

Các số đã được làm tròn. 
Diện tích được tính theo đường tâm của các bức tường 
chung và mặt ngoài của các bức tường bên ngoài

Đơn vịĐơn vị Kích thước Kích thước 
phòngphòng Ban côngBan công TổngTổng Kích thước Kích thước 

phòngphòng Ban côngBan công TổngTổng

Ft2 M2

Kích thước bất động sản

Các số đã được làm tròn. 
Diện tích được tính theo đường tâm của các bức tường 
chung và mặt ngoài của các bức tường bên ngoài

Đơn vịĐơn vị Kích thước Kích thước 
phòngphòng Ban côngBan công TổngTổng Kích thước Kích thước 

phòngphòng Ban côngBan công TổngTổng

Ft2 M2

Phòng Legend:      Các phòng suite      Phòng studio có 2 giường cỡ Queen      Phòng studio có giường cỡ KingPhòng Legend:      Các phòng suite      Phòng studio có 2 giường cỡ Queen      Phòng studio có giường cỡ King

T Ầ N G  2T Ầ N G  1
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Unit
Room 

Size
Balcony Total

Room 

Size
Balcony Total

K-401 428 77 505 40 7 47

K-402 420 77 497 39 7 46

K-403 847 155 1002 79 14 93

K-404 476 77 553 44 7 51

KC-405 475 77 552 44 7 51

KS-405 846 155 1001 79 14 93

K-405 428 77 505 40 7 47

K-406 418 77 495 39 7 46

K-407 475 77 552 44 7 51

K-408 900 155 1055 84 14 98

K-409 423 77 500 39 7 46

K-410 848 155 1003 79 14 93

Unit
Room 

Size
Balcony Total

Room 

Size
Balcony Total

K-301 428 106 534 40 10 50

K-302 420 104 524 39 10 49

K-303 847 209 1056 79 19 98

K-304 476 103 579 44 10 54

KC-305 475 105 580 44 10 54

KS-305 846 209 1055 79 19 98

K-305 428 106 534 40 10 50

K-306 418 103 521 39 10 49

K-307 475 105 580 44 10 54

K-308 900 208 1108 84 19 103

K-309 423 104 527 39 10 49

K-310 848 210 1058 79 20 99

K-403

K-402
K-401

KS-405 KC-405
K-404

K-410 K-409
K-408 K-407 K-406 K-405

K-303

K-302
K-301

KS-305 KC-305
K-304

K-310 K-309
K-308 K-307 K-306 K-305

Kích thước bất động sản

Các số đã được làm tròn. 
Diện tích được tính theo đường tâm của các bức tường 
chung và mặt ngoài của các bức tường bên ngoài

Đơn vịĐơn vị Kích thướcKích thước 
phòngphòng Ban côngBan công TổngTổng Kích thướcKích thước 

phòngphòng Ban côngBan công TổngTổng

Ft2 M2

Kích thước bất động sản

Các số đã được làm tròn. 
Diện tích được tính theo đường tâm của các bức tường 
chung và mặt ngoài của các bức tường bên ngoài

Đơn vịĐơn vị Kích thướcKích thước 
phòngphòng Ban côngBan công TổngTổng Kích thướcKích thước 

phòngphòng Ban côngBan công TổngTổng

Ft2 M2

Phòng Legend:      Các phòng suite      Phòng studio có 2 giường cỡ Queen      Phòng studio có giường cỡ KingPhòng Legend:      Các phòng suite      Phòng studio có 2 giường cỡ Queen      Phòng studio có giường cỡ King

T Ầ N G  4T Ầ N G  3
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K-503

K-502
K-501

KS-505 KC-505
K-504

K-510 K-509
K-508 K-507 K-506 K-505

Unit
Room 

Size
Balcony Total

Room 

Size
Balcony Total

K-501 428 77 505 40 7 47

K-502 420 77 497 39 7 46

K-503 847 155 1002 79 14 93

K-504 476 77 553 44 7 51

KC-505 475 77 552 44 7 51

KS-505 846 155 1001 79 14 93

K-505 428 77 505 40 7 47

K-506 418 77 495 39 7 46

K-507 475 77 552 44 7 51

K-508 900 155 1055 84 14 98

K-509 423 77 500 39 7 46

K-510 848 155 1003 79 14 93

Kích thước bất động sản

Các số đã được làm tròn. 
Diện tích được tính theo đường tâm của các bức tường 
chung và mặt ngoài của các bức tường bên ngoài

Đơn vịĐơn vị Kích thước Kích thước 
phòngphòng Ban côngBan công TổngTổng Kích thước Kích thước 

phòngphòng Ban côngBan công TổngTổng

Ft2 M2

Phòng Legend:      Các phòng suite      Phòng studio có 2 giường cỡ Queen      Phòng studio có giường cỡ King

T Ầ N G  5
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N Ơ I  Đ Ể  N G H Ỉ 
N G Ơ I  V À  L À M  M Ớ I

Một ngôi nhà nghỉ dưỡng cho cả gia đình

Nếu bạn đi du lịch với con em, có rất nhiều thứ 
để con bạn vui chơi trong khi bạn được nghỉ ngơi 
xứng đáng. Ngoài một trong những bãi biển đẹp 
nhất trên thế giới và tất cả các tiện nghi thể thao 
dưới nước, khách sạn sẽ có chương trình dành 

cho trẻ em.

Chỉ có hai ta...

Kimpton Kawana Bay cũng sẽ là nơi các cặp đôi 
có thể kết nối lại bằng vài ly rượu tại quán bar trên 
bãi biển, có một buổi gặp gỡ lãng mạn cùng nhau 

tại nhà hàng sang trọng của Kimpton Kawana 
Bay, hoặc thưởng thức một bữa ăn ngoài trời trên 
sân thượng của quầy bar để nghe tiếng sóng vỗ rì 

rào trên bãi biển dưới ánh trăng.

Trên đỉnh của tòa nhà Matura sẽ có một quán bar 
và lounge trên tầng thượng, hoàn hảo để nhâm 
nhi một thức uống buổi tối và ngắm nhìn khung 
cảnh ngoạn mục. Ở những nơi khác, bạn sẽ tìm 

thấy spa chăm sóc sức khỏe của Kimpton Kawana 
Bay, với năm phòng trị liệu và phòng tập gym.

Khách sạn cũng đi kèm với dịch vụ phòng và nhân 
viên hướng dẫn 24/7 - người sẽ giúp bạn lên kế 

hoạch cho mọi nhu cầu trong kỳ nghỉ để đảm bảo 
thời gian thư giãn của bạn được tối đa hóa.

21



M Ộ T  T R O N G  N H Ữ N G 
C H Ư Ơ N G  T R Ì N H 

N H Ậ P Q U Ố C  T Ị C H 
T H Ô N G  Q U A Đ Ầ U  T Ư 
H À N G  Đ Ầ U  T H Ế  G I Ớ I

Nhập quốc tịch thông qua Đầu tư 

NHẬP QUỐC TỊCH THÔNG QUA ĐẦU TƯ LÀ GÌ?
Nhập quốc tịch thông qua Đầu tư (CBI) là một chương trình 
của chính phủ nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào 

nước này bằng cách cấp quyền công dân để đổi lấy khoản đầu 
tư vào Grenada.

Vào năm 2013, Grenada đã khởi động chương trình CBI cho 
những nhà đầu tư trên khắp thế giới đang tìm kiếm một quốc 
tịch thứ hai dễ có được. Quy trình xử lý nhanh chóng và hiệu 
quả, với thời hạn đầu tư bất động sản 5 năm, sau đó việc đầu 

tư bất động sản có thể được bán cho người mua thứ cấp, 
những người này cũng sẽ đủ điều kiện để đăng ký quốc tịch 

Grenada. Chương trình có một quy trình kiểm tra mạnh mẽ để 
đảm bảo tính toàn vẹn liên tục.

Ưu điểm của việc có một quốc tịch thứ hai
Nếu bạn đang gặp bất ổn chính trị hoặc kinh tế ở đất nước của 
bạn, có một quốc tịch thứ hai mang lại sự an tâm và an ninh. 
Điều này cho phép bạn chuẩn bị cho gia đình bạn sự an ninh 

và giáo dục tốt nhất, và bảo vệ tài sản cá nhân của bạn.

Từ góc độ kinh doanh và tự do, quốc tịch thứ hai cung cấp 
việc du lịch miễn thị thực, có thể mở ra thị trường mới để giúp 
các cá nhân phát triển sự giàu có và tận dụng các chế độ thuế 

khác nhau.

Chương trình hoạt động như thế nào
Chương trình CBI Grenada cho phép các cá nhân và gia đình 
của họ có được quốc tịch Grenada. Ứng viên phải nộp đơn 
thông qua các đại lý được cấp phép và có thể mua bất động 

sản được Chính phủ phê duyệt bao gồm bất động sản tại 
Kimpton Kawana Bay có giá từ 220.000 USD.

Chương trình CBI Grenada đã được phát triển để có những 
lợi thế khác biệt so với các lựa chọn có được quyền công dân 

khác ở vùng biển Caribe.

L Ợ I  Í C H  C Ủ A 
Q U Y Ề N  C Ô N G  D Â N

G R E N A D A

Tài chính

ĐẦU TƯ AN TOÀN
Grenada có triển vọng kinh tế mạnh mẽ và là một nơi tốt để 
đầu tư. Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng thực tế trung bình 
khoảng 5,0% kể từ năm 2013. Ngành du lịch của Grenada 

cũng đang phát triển mạnh với lượng khách tăng 13% so với 
năm trước.

CHẾ ĐỘ THUẾ ÔN HÒA
Không có thuế thu nhập, lãi vốn, quà tặng, tài sản hoặc thừa 
kế trên toàn thế giới phải nộp ở Grenada. Để thu hút doanh 
nghiệp, có các ưu đãi thuế doanh nghiệp, miễn thuế nhập 

khẩu hoàn toàn và không hạn chế việc hồi hương vốn nhập 
khẩu và lợi nhuận.

Gia đình

GIÁ TRỊ TƯƠNG ỨNG VỚI ĐỒNG TIỀN
Chương trình CBI Grenada cho phép có hai quốc tịch và có 
định nghĩa bao quát nhất về “gia đình” của bất kỳ chương 

trình CBI nào. Vợ/chồng, cũng như con cái chưa lập gia đình 
dưới 30 tuổi, anh chị em chưa lập gia đình từ 18 tuổi trở lên 
không có con, cha mẹ và ông bà phụ thuộc có thể được đưa 

vào đơn đăng ký.

ĐIỀU KIỆN THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
Chính phủ Grenada, đang có ý định bảo tồn môi trường tự 

nhiên và đã đưa ra một dự án mới nhằm cung cấp năng lượng 
xanh cho các khu vực nông thôn.

TRUY CẬP VÀO CÁC TRƯỜNG HÀNG ĐẦU
Công dân không chỉ được tiếp cận với các trường hàng đầu, 

mà còn với trường đại học quốc tế tư nhân Grenada - Đại học 
St George (SGU), một trong những trường y khoa Mỹ được 
công nhận lớn nhất thế giới, thu hút hơn 8.000 sinh viên và 

giảng viên từ 140 quốc gia.

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG
Grenada cung cấp cho bạn và gia đình chất lượng cuộc sống 

khó có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới hiện nay.

VỊ TRÍ BÌNH DỊ
Grenada là một đất nước xinh đẹp, kỳ thú với khí hậu ôn hòa 

và những người dân cực kỳ thân thiện.
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S Ự  Y Ê N  T Â M

An ninh

MIỄN THỊ THỰC
Quốc tịch Grenada miễn thị thực đến hơn 140 quốc 
gia bao gồm khu vực Schengen của Châu Âu, Anh, 

Trung Quốc, Singapore và Nga. Grenada là một trong 
một số quốc gia được lựa chọn trên thế giới có giấy 

phép lưu trú 30 ngày (miễn thị thực) đối với  
Trung Quốc.

MÔI TRƯỜNG AN NINH
Grenada có chế độ dân chủ ổn định với ít vấn đề 

chính trị hoặc xã hội. Đây là một trong những hòn đảo 
an toàn nhất ở vùng biển Caribe.

CHƯƠNG TRÌNH BỀN VỮNG
Chương trình CBI của Grenada được quản lý cẩn 
thận với kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt để đảm bảo 

chương trình có lâu dài.

BẢO VỆ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
Grenada là thành viên của Liên hợp quốc, OAS (Tổ 
chức các Quốc gia Châu Mỹ) và Khối thịnh vượng 
chung, cung cấp bảo vệ cá nhân tại các quốc gia 

thành viên trên toàn cầu.

T R U Y C Ậ P 
T O À N  C Ầ U

Kinh doanh

THỊ THỰC E-2 HOA KỲ 
Grenada là quốc gia thuộc vùng Caribe duy nhất có 
chương trình Nhập quốc tịch thông qua Đầu tư tích 
cực và Hiệp ước đầu tư song phương 5 năm (Thị 
thực Nhà đầu tư E-2) với Hoa Kỳ. Với điều kiện là 

việc nhập quốc tịch Grenada và đơn xin visa E-2 của 
bạn được phê duyệt, bạn có thể sống ở Hoa Kỳ để 

điều hành một doanh nghiệp ở Mỹ.

TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG
Sân bay Quốc tế Maurice Bishop tại Grenada có các 

chuyến bay thẳng đến New York, Miami, Atlanta, 
Charlotte, Toronto, London, Frankfurt và một số quốc 

gia vùng Caribe.

TỐC ĐỘ VÀ TIỆN LỢI
Việc xử lý xin Nhập Tịch Grenada chỉ mất khoảng 

60-90 ngày. Không yêu cầu phỏng vấn, kinh nghiệm
quản lý hoặc bằng cấp. Không yêu cầu cư trú trước

và sau khi có quốc tịch.
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SHOREBREAK RESORT, HUNTINGTON-BEACH

CLOCKTOWER HOTEL, MANCHESTER

GRAY HOTEL, CHICAGO

HOTEL VAN ZANDT, AUSTIN

BLYTHSWOOD SQUARE HOTEL, GLASGOW

HOTEL WILSHIRE, LOS ANGELES

FITZROY, LONDON

HOTEL EVENTI, NEW YORK SEAFIRE RESORT + SPA, GRAND CAYMAN

VIVIDORA HOTEL, BARCELONA EVERLY HOTEL, LOS ANGELES EPIC HOTEL, MIAMI

K I M P T O N  H O T E L S
&  R E S TA U R A N T S

67 khách sạn và 78 nhà hàng tại 42 thành phố

Khu nghỉ dưỡng sẽ được vận hành bởi Kimpton 
Hotels & Restaurants, một phần của IHG® (Tập đoàn 
Khách Sạn InterContinental). Kimpton là công ty hàng 
đầu trong lĩnh vực nhà hàng và khách sạn được thiết 
kế và định vị riêng, đây là những nơi nổi tiếng trong 

việc giúp khách du lịch cảm thấy được chăm sóc 
thông qua phong cách phục vụ chân thành. Giống 
như Kimpton Kawana Bay, mọi bất động sản đều 

được thiết kế riêng để phản ánh kiến trúc và địa thế, 
tạo ra một trải nghiệm thực sự độc đáo và sôi động 

tràn đầy năng lượng.

ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI KIMPTON, 
TRỰC THUỘC IHG

IHG® là một trong những công ty kinh doanh khách 
sạn hàng đầu thế giới với hơn 5.700 khách sạn trên 

toàn cầu tại gần 100 quốc gia. Phạm vi và quy mô của 
IHG® sẽ cho phép Kimpton Kawana Bay tận dụng các 
kênh phân phối mạnh mẽ thông qua các nền tảng và 

mạng lưới đại lý đẳng cấp thế giới của IHG.
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K I M P T O N 
K AWA N A B AY

Các phòng suite

Các phòng studio

Hồ bơi Vô cực nhìn ra Bãi biển Grand Anse

Nhà hàng cao cấp

Quầy bar trên sân thượng

Quầy bar ở sảnh

Quầy bar ngoài biển

Phòng tập gym

Spa với 5 phòng trị liệu

Tiện nghi thể thao dưới nước
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Ă N ,  U Ố N G  V À 
Đ Ư Ợ C  P H Ụ C  V Ụ

Khu nghỉ dưỡng tự hào khi có một loạt các nhà hàng 

và quán bar phù hợp với mọi thị hiếu

NHÀ HÀNG HẢI SẢN ĐỊA TRUNG HẢI
Khung cảnh đầy cảm hứng từ Nhà hàng Hải sản 

sẽ khiến bất kỳ bữa ăn nào cũng trở thành một trải 
nghiệm tuyệt vời. Khách sẽ được chào đón thông qua 
một quầy bar lớn nhìn ra phòng ăn, sân, hồ bơi và bãi 
biển. Các đầu bếp hàng đầu sẽ tạo ra thực đơn được 
thay đổi hàng ngày và đáp ứng theo yêu cầu với các 
nguyên liệu tươi sống có từ địa phương. Danh mục 
dịch vụ phòng đầy đủ sẽ có sẵn cho những người 

thích sự riêng tư của phòng suite hoặc studio.

QUÁN CÀ PHÊ 
Cà phê thơm phức, bánh ngọt mới nướng và trái cây 
tươi sẽ làm cho quán cà phê của chúng tôi trở thành 

nơi khiến bạn không thể cưỡng lại vào buổi sáng.

CARIBBEAN BAR & GRILL
Bar & Grill của chúng tôi sẽ cung cấp mọi thứ bạn 

muốn từ một quán bar trên bãi biển Grenada và hơn 
thế nữa. Giống như biển Caribe gặp ván lướt sóng 

California.

QUÁN BAR TRÊN SÂN THƯỢNG
Với tầm nhìn tuyệt đẹp nhìn ra Bãi biển Grand Anse 

và Biển Caribe, Bar trên sân thượng sẽ là nơi lý 
tưởng để ngắm hoàng hôn. Tại đây bạn sẽ có thể 

thưởng thức những ly cocktail và suy tưởng về những 
điều ngày mai sẽ mang đến cho bạn.
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M Ộ T  T R Ả I  N G H I Ệ M
K H Ó  Q U Ê N

Ngoài việc được cung cấp các tiện nghi đặc biệt như 
spa, hồ bơi, phòng tập gym và bãi biển đẳng cấp thế 

giới, những vị khách thích mạo hiểm hơn có thể  
tận hưởng:

• Đi bộ đường dài qua các hồ miệng núi lửa

• Đu dây băng qua tán rừng nhiệt đới

• Khám phá văn hóa và lịch sử phong phú của Đảo

• Lặn đẳng cấp thế giới tại khu nghỉ dưỡng

• Đi thuyền trên các đảo Grenadine

Vào ban ngày, bạn sẽ có thể thực hiện các chuyến 
du ngoạn từ khu nghỉ dưỡng đến St. George, để xem 

những ngôi nhà với các sắc màu dịu nhẹ đẹp như 
tranh vẽ mọc lên sườn đồi từ bờ sông và chợ  

gia vị nhộn nhịp.

Hoặc bạn có thể đi vào đất liền và ngắm hòn đảo 
xanh tươi này từ những ngọn núi bên trong. Ở đây, 
cây bụi hoa và dương xỉ nép mình giữa những cây 

ăn quả nhiệt đới. Thác nước đổ xuống các thung lũng 
dốc đứng xuyên qua những khu rừng gỗ tếch,  

gỗ gụ, saman và gỗ gụ xanh.
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T R Ả I  N G H I Ệ M  V Ẻ 
Đ Ẹ P N G U Y Ê N  S Ơ

C Ủ A G R E N A D A 

Một nền văn hóa sôi động và chân thực

Grenada hoang sơ và vắng vẻ với khí hậu tuyệt đẹp, 
phong cảnh tươi tốt và những bãi biển hoang sơ. Hòn 

đảo mê hoặc này là nơi nghỉ ngơi thượng lưu cho 
những ai muốn thêm gia vị cho cuộc sống.

Người dân Grenada là một số những người thân thiện 
nhất vùng Caribe và nơi đây là một trong những  

hòn đảo an toàn nhất.

Thật dễ dàng để đến Grenada

Khách du lịch đến đây hầu hết các ngày, vào Sân bay 
Quốc tế Maurice Bishop của Grenada trên các chuyến 

bay theo lịch trình từ New York, Miami, Atlanta, 
Charlotte, Toronto, London, Frankfurt và một số quốc 
gia vùng Caribe. Sân bay cũng cung cấp dịch vụ khai 

thác cố định cho máy bay phản lực tư nhân.

Và thời tiết dễ chịu khi bạn đến

Grenada gần Xích đạo đảm bảo khí hậu nhiệt đới 
quanh năm với nhiệt độ trung bình từ 23°C đến 30°C. 

Gió mậu dịch mát mẻ làm cho nhiệt độ thoải mái.
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KIMPTON KAWANA BAY 

KIMPTON KAWANA BAY RESORT & TRUE BLUE DEVELOPMENT LIMITED 
Hộp thư bưu đ iện 1644 Grand Anse Beach St .  George’s  Grenada,  WI 

kawanabay.com

Để biết thêm thông tin về việc mua bất động sản tại Kimpton Kawana Bay, vui lòng gọi 
1 473 409 2500 hoặc gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ info@kawanabay.com

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các bất động sản nghỉ dưỡng tại khách sạn đang được True Blue Development Limited tiếp thị, 

bán và phát triển. Kimpton không phải là một đại lý cũng không phải là chi nhánh liên kết với nhà phát triển. Kimpton không đưa ra 

cam đoan hay bảo hành dù rõ ràng hay ngụ ý và không có nghĩa vụ liên quan đến thông tin được sử dụng để quảng cáo, tiếp thị hoặc 

bán các đơn vị. Kimpton không chịu trách nhiệm về việc tiếp thị của các đơn vị, bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiếu sót nào 

trong thông tin đó, bất kỳ hành động nào được thực hiện phụ thuộc theo hoặc bất kỳ thiệt hại nào xảy ra do đó.

Tất cả các kết xuất thiết kế có thể thay đổi.
Tài liệu này không phải để phân phối tại Hoa Kỳ.




