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It’s a pleasure to introduce you to our Lifestyle Magazine - 
Premier Phu Quoc Times. This in-house publication is 
tailor-made to connect you to the rich variety of activities, 
events and experiences on offer within and around the resort. 

A resort vacation is all about beautiful beaches, fantastic 
food, amazing local experiences and spectacular sunsets. 
In this issue, you will discover interesting stories which 
cover all you need to know here at Premier Village Phu 
Quoc Resort. 

Here we feature all kinds of activities which will hopefully 
create a lifetime of memories, with our local knowledge 
pointing you in the direction. Immerse yourself in the local 
culture and explore where to go and what to do. 

I am excited to share these stories with you, hope these will 
inspire your passion for adventure and relaxation. 

Welcome to our beach house, your holiday home, where 
life is a beach and happiness comes in waves. Have an 
amazing visit to this incredible destination.

PHU QUOC
Welcome to 

Daniel Smith
GENERAL MANAGER
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HANDIGO APP
Started from November 2019, Premier Village Phu Quoc Resort has introduced a 
new service app called Handigo which is “your pocket concierge”, aimed to deliver 
a higher level of in-house service to you. Handigo allows you to browse all facilities, 
services, promotions and deals that are offering within the Resort.

Everything is in an app, it leverages your experience at our resort, you can directly 
communicate with our staff and request any service as you like within Handigo 
App. Download Handigo to truly experience your comfort stay at Premier Village 
Phu Quoc Resort.

Bắt đầu từ tháng 11 năm 2019, Premier Village Phu Quoc Resort đã giới thiệu một 
ứng dụng dịch vụ mới có tên Handigo, nhằm mục đích nâng cao trải nghiệm dịch vụ 
cho quý khách trong suốt thời gian nghỉ dưỡng tại resort. 

Ban có thể tham khảo tất cả các dịch vụ, chương trình khuyến mãi và ưu đãi đang diễn 
ra tại resort thông qua Handigo App. Mọi thứ đều nằm trong một ứng dụng, bạn có 
thể liên hệ trực tiếp với nhân viên của chúng tôi và yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào bạn 
muốn chỉ với Handigo trong điện thoại của bạn. Tải xuống ứng dụng Handigo để thực 
sự trải nghiệm sự thoải mái của bạn tại Premier Village Phu Quoc Resort.

Scan me!!!

STEP 
UPIT
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STEP 
UP

#myholidaysteps    #challengeaccepted    #premiervillagesteps    #premiervillagephuquoc
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PREMIER 
CLUB 
PRIVILEGES
We are pleased to introduce Premier Club Privileges that offer you 
more exclusive benefits designed to enhance your stay experience 
at Premier Village Phu Quoc Resort. You will be entitled to our 
Premier Club Privileges when you choose to stay at one of our five 
premium villa categories: Beachfront, On The Rock, Eden Bay 
On The Rock and Eden Bay Ocean View and Family Villa.

Premier Village Phu Quoc Resort hân hạnh đem đến một chương trình 
hội viên mới, nhằm nâng cao trải nghiệm và đặc quyền của du khách 
tại khu nghỉ dưỡng. Quý khách sẽ trở thành hội viên của Premier 
Club Privileges ngay khi chọn lưu trú tại 1 trong 5 loại biệt thự hạng 
Premier của chúng tôi: Biệt thự ven biển, biệt thự trên ghềnh 
đá, biệt thự Eden Bay trên ghềnh đá, biệt thự Eden Bay 
hướng biển và biệt thự gia đình.

ĐẶC QUYỀN HỘI VIÊN
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Premier Club Privileges 
A truly memorable stay experience.

Arrival mini bar with fresh fruit, snacks, beverages and 
mini-ice creams at your villa.

1 Complimentary drink voucher for selected cocktails, 
beers or wines per stay per adult.

1 Complimentary ice cream at Deli, per child under 12 
years old.

Complimentary picnic hamper delivered to your villa in 
the late afternoon on the third day of your stay.

Complimentary 02 pcs of laundry (except dry cleaning). 

Pressing 4 pieces per day.

30% discount on airport transfers.

10% discount on a la carte menu at Corallo restaurant.

15% discount at Grocery store.

20% discount on Plumeria Spa’s a la carte menu. Premier Club Privileges 
Trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp hàng đầu.

Quầy đồ uống giải nhiệt với trái cây tươi miền nhiệt đới, 
snacks, đồ uống và kem tươi được chuẩn bị sẵn tại căn biệt 
thự của bạn ngay khi nhận phòng.

Mỗi người lớn tại biệt thự sẽ được tặng 1 loại đồ uống 
(cocktail, rượu, bia) miễn phí từ menu đã chọn.

Mỗi trẻ em dưới 12 tuổi sẽ được tặng 1 phần kem tươi 
tại Deli Coffee.

Mỗi biệt thự sẽ được tặng 1 giỏ đồ ăn picnic được giao 
riêng tại biệt thự vào buổi chiều trong ngày nghỉ dưỡng 
thứ 3 tại resort.

Tặng dịch vụ giặt miễn phí 2 chiếc quần/áo. Miễn phí 
ủi 4 chiếc quần/áo.

Ưu đãi 30% cho dịch vụ đưa đón sân bay.

Ưu đãi 10% cho thực đơn a la carte tại nhà hàng Corallo.

Ưu đãi 15% tại cửa hàng Grocery.

Ưu đãi 20% a la carte menu tại Plumeria Spa.
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Add more to your next stay in Phu Quoc - 
Get up to 30% spending credit bonus for food & 
beverage, spa and in-house services during your 

stay at our Resorts.

Tận hưởng gói ưu đãi cộng thêm lên đến 30% 
để sử dụng các dịch vụ Spa, ăn uống trong suốt 
thời gian lưu trú của bạn tại Premier Village Phu 

Quoc khi mua Resort Credit.
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All bookings are eligible for the offer, you can pre-buy our resort credit once you received your 
booking confirmation.
The offer is not eligible for a return and exchange cash out, can only be used at Premier Village 
Phu Quoc during your stay and cannot combine with any other offers.
Resort credit is not applicable on room rate, boutique retail products and outsource activities.
Any unused portions cannot be exchanged for cash or transferred to other.

Được áp dụng cho tất cả các booking, quý khách có thể mua resort credit ngay sau khi nhận được 
xác nhận đặt phòng.
Ưu đãi không được sang nhượng hoặc hoàn trả, kết hợp với các ưu đãi khác và chỉ hữu dụng duy 
nhất tại Premier Village Phu Quoc trong thời gian lưu trú của bạn.
Resort credit không áp dụng cho giá phòng, sản phẩm tại retail shop và các dịch vụ thuê từ bên 
ngoài resort.
Trường hợp credit không được sử dụng hết, thì sẽ không được quy đổi và hoàn trả lại bằng tiền mặt.

Terms & Conditions / Điều Kiện và Điều Khoản
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F E AT U R E

Opened for Breakfast, Lunch and Dinner, the Market offers 
a truly refreshing Asian and Vietnamese inspired dining 
experience filled with market-fresh ingredients in the casual 
atmosphere. The menu is created following a concept of 
the five fundamental elements of life – Wood, Earth, Fire, 
Mental and Water. You can find something delicious on 
the menu for everyone seven days a week.
Operation hour: 7:00 - 22:00

Nhà hàng The Market đem đến một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ về 
ẩm thực Châu Á và Việt Nam, được truyền cảm hứng từ 5 nguyên 
tố hòa hợp của vũ trụ: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Bạn sẽ tìm thấy 
những hương vị quê hương thuần túy qua từng món ăn, đăc biệt hơn 
khi nguyên liệu được chọn lọc kĩ lưỡng từ những phiên chợ sáng sớm 
trong ngày. Nhà hàng mở của phục vụ ăn sáng, bữa trưa và tối. Bạn 
có thể tìm thấy hương vị mình yêu thích trong thực đơn vào bất cứ 
ngày nào trong tuần.
Giờ mở cửa: 7:00 - 22:00

Hot l i s t

Quét mã QR để xem Menu

Scan to see

The Marke t Menu
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Enjoy a unique BBQ party moment with friends and 
family in your own private villa. All hosted by our Chef 
and his team.
Food only: VND 1,500,000/Guest
Food, Soft drink & Beer: VND 2,000,000/Guest
Food & All drink options: VND 2,400,000/Guest

Tận hưởng khoảnh khắc tiệc BBQ độc đáo với bạn bè và gia 
đình trong chính căn biệt thự riêng của bạn. Tất cả sẽ được cẩn 
thận chế biến bởi đầu bếp tài hoa của chúng tôi.
Chỉ Thức ăn: 1,500,000 VND/Khách
Đồ ăn, nước ngọt & Bia: 2,000,000 VND/Khách
Đồ ăn & Tất cả các đồ uống: 2,400,000 VND/Khách

PRIVATE BBQ

GLOBAL FARMERS 
MARKET

Starting from November 2020, #PremierVillagePhuQuoc 
has been eager to run a garden of its own located in the heart 
of the resort and taken care of by the Housekeeping Team. 
Joining the sustainable culinary ptogram of Sun Group: 
‘Going Green in the kitchen’, #theMARKET Restaurant 
can start using some vegetables and herbs that are cultivated 
in the resort’s garden as well as the organic farm located at 
the centre of Sun Hospitality’s Southern Phu Quoc Resort 
complex. More importantly, the resort is trying to compose 60% 
of the total wet kitchen waste and return it to the earth 
in order to enrich the garden soil’s nutrients. Join us on 
every Friday at Global Farmers Market Event where you 
can enjoy international dishes that are created from locally 
sourced ingredients.
Every Friday: 18:30 - 22:00

Bắt đầu từ tháng 11 năm 2020, Premier Village Phu Quoc đã luôn 
nỗ lực để đưa vườn rau sạch nằm ngay trung tâm của resort đi vào 
hoạt động, được chăm sóc kĩ lưỡng bởi bộ phận buồng phòng. Cùng 
tham gia vào chương trình phát triển bền vững của tập đoàn Sun 
Group “Going Green in the kitchen”, nhà hàng The Market bắt 
đầu sử dụng một số loại rau củ quả được trồng và thu hoạch từ vườn 
rau của Resort và nông trại của chuỗi khách sạn Sun Group tại miền 
Nam Phú Quốc. Hơn thế nữa, khu nghỉ dưỡng đang xây dựng mô 
hình sinh thái bền vững khi sử dụng 60% thực phẩm dư để tạo nên 
nguồn dinh dưỡng hữu cơ cần thiết cải thiện đất trồng của vườn rau.
Mỗi tối thứ sáu: 18:30 - 22:00

Eve r y  Fr i d a y
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Join us on exquisite dining experience with our new menus; the 
concept of tropical cuisines is featured with a wide variety of the 
finest hand-picked local seafood and a high quality of imported 
premium ingredients. With the open kitchen, a live performance 
and the salt-tinged air, you can only enjoy unrivalled gourmet 
dining experience at Corallo Restaurant.
Operation hour: 12:00 - 22:00 everyday 

Cùng trải nghiệm hương vị tinh tế của miền biển đảo với thực đơn mới của 
chúng tôi, lấy cảm hứng từ ẩm thực đa văn hóa mang nét đặc trưng của vùng 
nhiệt đới. Bạn sẽ tìm thấy nhiều loại hải sản tươi sống từ địa phương kết hợp 
hài hòa với các thành phần nguyên liệu ngoại nhập chất lượng cao, đem đến 
cho người dùng một hương vị vô cùng độc đáo. Với không gian bếp mở cho 
phép thực khách chiêm ngưỡng các món ăn được chế biến tỉ mỉ, hòa quyện 
một chút không khí mặn của biển, chắc chắn sẽ mang lại một trải nghiệm 
đáng nhớ tại Resort.
Giờ mở cửa: 12:00 - 22:00 mỗi ngàyQuét mã QR để xem Menu

Corallo Menu
Scan to see

Hãy để đầu bếp Pedro Carrillo đưa bạn đến trải nghiệm nghệ thuật 
ẩm thực phong phú của miền biển đảo. Được lấy cảm hứng từ đại đương kết 
hợp với bữa ăn gia đình truyền thống của người Việt Nam đem lại cho bạn 
những cảm nhận thăng hoa đích thực qua từng món ăn.

Let our specialty chef Pedro Carrillo take you to a journey of 
delightful dining with the vibrant cuisine of Phu Quoc tropical 
island. With sea inspired cuisine harmonizing with Vietnamese 
family-style dining, you will fully enjoy unique tastes of the 
tropical island in every single dish with your loved ones.

L ive seafood market
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Fire-meets-beach BBQ feast. Enjoy sumptuous grilled 
meats and seafood, perfectly paired wine selections and 
live music. Simply pick your choice of seafood and let 
us know your preferred cooking method, our team will 
prepare your meal and serve it to your table.
Food only: 
VND 1,200,000/Pax
Food & Free flow beverage:
VND 1,500,000/Pax

Bữa tiệc BBQ trên bãi biển. Hãy thưởng thức các món thịt 
nướng hải sản tươi ngon, rượu vang và sự kết hợp của nhạc 
sống. Chỉ cần chọn lựa hải sản và cho chúng tôi biết phương 
pháp nấu ăn ưa thích của bạn, tất cả sẽ được chuẩn bị và phục 
vụ nó đến bàn của bạn.
Chỉ thức ăn:
1,200,000 VND/Người
Thức ăn & đồ uống:
1,500,000 VND/Người

Eve r y  Sa t u r d a y

Celebrate unforgettable moments with your loved ones 
by unique dining venues beyond compare. An alfresco 
evening is delightfully designed by your choice of menu 
and dining in exquisite privacy anywhere in the resort. An 
exclusive set menu is carefully created just for two people, 
only started at VND 3,500,000.

Đặc biệt dành cho bữa tiệc thiết kế riêng, không có gì tuyệt vời hơn 
là có một bữa tối riêng tư tại bất cứ đâu trong reseot. Cho dù bạn 
muốn được tổ chức trên biển hay ngay tại hồ bơi trong villa, tất 
cả sẽ được đầu bếp riêng của chúng tôi chuẩn bị và lên menu đặc 
sắc theo đúng khẩu vị của bạn. Chắc chắn bạn và những người 
bạn của mình sẽ có những trải nghiệm khó quên. Bữa tối được đặt 
riêng chỉ từ 3,500,000 VND/2 người.

Dining  
Designby

Dining  
Designby
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Enjoy your favourite thirst quencher. The 
Juice Bar offers stunning beachfront views 
with white sand and chilled music. Put your 
sunglasses on, enjoy your drinks and the 
beach.
Operation Hours: 11:00 - 19:00

Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn vừa có thể tham gia 
các hoạt động thể thao trên biển vừa có thể thưởng 
thức các đồ uống mát lạnh ngay tại Juice Bar nằm 
dọc bờ biển.
Giờ mở cửa: 11:00 - 19:00

Soak up the sun while enjoying refreshing tropical 
drinks served by a cool bartender. Our swim-up bar 
is located by Corallo Restaurant – the resort’s center, 
ideally for those who love to have a full day out to 
enjoy the sun, drinks and a supper.
Operation Hours: 12:00 - 22:00

Đắm mình trong hồ bơi vô cực nằm ngay tại trung tâm của 
resort, bạn có thể vừa thỏa thích sử dụng hồ bơi và thưởng 
thức những thức uống ngày hè mát mẻ được phục vụ riêng bởi 
nhân viên pha chế chuyên nghiệp của chúng tôi tại Pool Bar. 
Bạn cũng có thể đặt đồ ăn trưa tại đây để dung kèm cùng với 
đồ uống của mình.
Giờ mở cửa: 12:00 - 22:00 

Quét mã QR để xem Menu

Quét mã QR để xem

Juice Bar

Scan to see

Scan to see

Pool Bar

Pool Bar

Happy Hours: 
15:00 - 18:00 | 50% off on all cocktails 
and beers

Happy Hours: 
15:00 - 18:00 | Giảm 50% cho các loại 
cocktail và beer

A fantatic venue to redeem your welcome drinks

Một nơi tuyệt vời để thưởng thức những điều 
mới mẻ
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Serving fresh-baked pastries bread, cake, desserts and even 
burgers every day. Our Chef’s selection expands to include 
light snacks, sandwiches and beverages. You can also able to 
find some cool souvenirs as gift for your loved ones at home. 
The Deli is quick and convenient – Just Grab and Go! 
Operation Hours: 11:00 - 19:00

Phục vụ café, bánh ngọt mới nướng, món tráng miệng và thậm chí 
là bánh burger mỗi ngày. Bạn có thể thưởng thức những món ăn 
hand-made được tỉ mỉ chuẩn bị từ đầu bếp bánh của chúng tôi tại 
đây. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm thấy những món đồ lưu niệm 
đáng nhớ dành tặng cho người thân tại cửa tiệm café Deli. The 
Deli rất nhanh chóng và tiện lợi - Chỉ cần Grab và Go!
Giờ mở cửa: 11:00 - 19:00

If you prefer something quick and 
easy, our “Door to Door Menu” 
offers perfect simple meal to be 
delivered and served at your villa. 
7:00 - 00:00 (Last order: 23:30)

Nếu bạn ưa chuộng sự nhanh chóng và thuận tiên, Thực đơn 
Door to Door được thiết kế với những món ăn đơn giản và hoàn 
hảo để sẵn sàng giao đến ngay trước căn biệt thự của bạn.
Phục Vụ từ: 7:00 - 00:00 (Đơn hàng cuối: 23:30)

Deli Shop

Deli Shop

Grocery Store

This supermarket-style grocery has a variety of necessities 
and products to help you better enjoy your time in the villa 
and around the resort.
Operation Hours: 11:00 - 19:00

Cửa hàng tạp hóa Grocery cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm và 
sản phẩm để giúp quý khách có thể tận hưởng thời gian ở khu nghỉ 
dưỡng đầy đủ và thoải mái hơn.
Giờ mở cửa: 11:00 - 19:00

Grocery Store
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Those looking for a calm piece of mind, will find 
themselves on a relaxation journey at Plumeria Spa, 
located on top of the hill, offering picturesque sunset 
view over the resort.

Cho những ai đang cần sự thư thái trong tâm hồn thì có thể 
tìm thấy mình qua các liệu trình thư giãn tại Plumeria Spa, 
được nằm trên đỉnh đồi với tầm nhìn toàn cảnh của resort 
trong màu hoàng hôn hồng tím.

Enjoy a taste of the orient, blending a variety of techniques such as 
traditional Thai, Swedish and Vietnamese massage with firm pressure. 
A signature therapy is tailored to specific needs soothing aromatic oils 
with kneading and gentle stretching, leaves your body completely 
relaxed and recharged your energy.

Mang đậm nét trị liệu Á Đông khi pha trộn nhiều kỹ thuật như mát 
xa truyền thống của Thái Lan, Thụy Điển và Việt Nam với lực ấn 
vừa phải. Một liệu pháp đặc trưng phù hợp với các nhu cầu cơ thể, 
kết hợp với tinh dầu thơm và sự kéo giãn nhẹ nhàng, giúp cho cơ thể  
của bạn được thư giãn hoàn toàn và phục hồi năng lượng.

PREMIER VILLAGE 
SIGNATURE THERAPY 
Gói trị liệu mang dấu ấn Premier Village
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Yoga enthusiasts are invited to 
practice almost anywhere: on 

the green terrace overlooking 
the resort, at the pool or in the 

studio. Choose your favourite 
spot to free your mind, body and 

spirit with a personal trainer.

Đối với các tín đồ yoga bạn có thể tập 
luyện mọi lúc mọi nơi: trên sân thượng 

nhìn toàn cảnh resort hay tại hồ bơi hoặc 
phòng tập yoga. Chọn địa điểm yêu thích 
của bạn tại resort để giải phóng tâm trí, cơ 
thể và tinh thần với một huấn luyện viên 

riêng của chúng tôi.

Quét mã QR 
để xem Menu

Quét mã QR và 
đánh giá cho chúng tôi

Spa Menu
Scan to see

Scan to review for us

Sunrise yoga
Yoga đón bình mình

6:30 - 7:30  |  Sun/Chủ nhật
West infinity Pool

Hồ bơi vô cực phía Tây

Scrub making class
Làm muối tẩy tế bào chết

14:30 - 15:15  |  Thu/Thứ năm
Spa balcony

Sân vườn Spa
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Schedule activity sessions can be changed or canceled with prior notice to insufficient 
attendees and weather conditions. Our complimentary activities are limited; first come; 
served basis.

* Chargeable session cost at 150,000 VND net per person and 24 hours booking in 
advance required.

Các hoạt động trên có thể bị thay đổi hoặc huỷ bỏ mà không báo trước do không đủ 
số lượng hoặc điều kiện thời tiết. 
Các hoạt động miễn phí đều có số lượng giới hạn, vì vậy vui lòng đặt chỗ trước.

* Giá tham gia các buổi học là 150,000 VND net/người. Vui lòng đặt trước 24 giờ.

WELLNESS LIFESTYLE 
& RECREATION ACTIVITIES

Sunday/Chủ Nhật

6.30 - 7.30

Sunrise Yoga*
West Infinity Pool

Yoga Workout*
Fitness

Asana Yoga
Fitness

Beach Volleyball
East Beach

Beach Workout*
Juice Bar

Beach Petanque
East Beach

Mandala Coloring*
Spa lobby

Basket Boat Experience
Juice Bar

Boxing Workout*
Fitness

Cardio Workout*
Fitness

Beach Soccer
East Beach

Handball
East Beach

Mindfulness Sunset*
Spa Balcony

Mindfulness Sunset*
Spa Balcony

Mindfulness Sunset*
Spa Balcony

Movie Night/ Family Activity
Juice Bar

Yoga đón bình minh
Hồ bơi vô cực phía Tây

Tập luyện Yoga
Phòng tập Fitness

Yoga phong cách Asana
Phòng tập Fitness

Bóng chuyền bãi biển
Bờ biển Đông

Bài tập tại Biển
Juice Bar

Bi sắt bãi biển
Bờ biển Đông

Vẽ Mandala
Sảnh Spa

Thuyền thúng
Juice Bar

Tập luyện Boxing
Phòng tập Fitness

Bài tập Cardio
Phòng tập Fitness

Đá banh bãi biển
Bờ biển Đông

Bóng ném
Bờ biển Đông

Chánh niệm dưới hoàng hôn
Sân vườn Spa

Chánh niệm dưới hoàng hôn
Sân vườn Spa

Chánh niệm dưới hoàng hôn
Sân vườn Spa

Xem phim/ Hoạt động gia đình
Juice Bar

9.00 - 10.00

10.30 - 11.30

14.30 - 15.30

16.00 - 17.00

17.30 - 18.00

18.30 - 20.00

Monday/Thứ Hai Tuesday/Thứ Ba



19 PREMIER
PHU QUOC TIMES

Morning Stretching*
Spa Bacony

Yoga Meditation*
Spa Balcony

Yogalates*
Fitness

Family Yoga*
East Beach

Kayak Demos & Racing
Juicebar

Standup Board Demos
Juice Bar

Kayak Demos & Racing
Juicebar

King Well Spiritual Journey
Juice Bar

Cardio Workout*
Fitness

Basket Boat Experience
Juice Bar

Kite Flying
Juice bar

Ring Toss Game
Juice Bar

Flip Cup Tic Tac Toe
Juice Bar

Spark Your Creative-Stone Panting*
Juice Bar

Care Skin Detox-Scrub Making Class*
Spa Lobby

Spark Your Creative-Stone Panting*
Juice Bar

Aqua Exercise
Corallo Pool

Mindfulness Sunset*
Spa Balcony

Mindfulness Sunset*
Spa Balcony

Mindfulness Sunset*
Spa Balcony

Mindfulness Sunset*
Spa Balcony

Bài tập giản cơ buổi sáng
Sân vườn Spa

Yoga thiền
Sân vườn Spa

Yoga phong cách Pilates
Phòng tập Fitness

Yoga cùng gia đình
Bờ biển Đông

Giới thiệu về Kayak và đua xe
Juice Bar

Giới thiệu ván chèo
Juice Bar

Giới thiệu về Kayak và đua xe
Juice Bar

Tham quan Giếng Tiên
Juice Bar

Bài tập Cardio
Phòng tập Fitness

Thuyền thúng
Juice Bar

Thả diều
Juice Bar

Trò thảy vòng
Juice Bar

Lật cốc (Tic Tac Toe)
Juice Bar

Sáng tạo vẽ lên đá
Juice Bar

Lớp làm chất tẩy tế bào chết
Sảnh Spa

Sáng tạo vẽ lên đá
Juice Bar

Thể dục dưới nước
Hồ bơi Corallo

Chánh niệm dưới hoàng hôn
Sân vườn Spa

Chánh niệm dưới hoàng hôn
Sân vườn Spa

Chánh niệm dưới hoàng hôn
Sân vườn Spa

Chánh niệm dưới hoàng hôn
Sân vườn Spa

Wednesday/Thứ Tư Thursday/Thứ Năm Friday/Thứ Sáu Saturday/Thứ Bảy

Personal Yoga Workout:
600,000 VND net/person/hour (Up to 4 people)
Private Boxing Workout:
300,000 VND net/person/hour (Up to 2 people)

Personalized activities available upon request

Outdoor recreation includes equipment such as:

Các hoạt động tập luyện yêu cầu cá nhân

Tập luyện Yoga cá nhân:
600,000 VND net/người/giờ (Tối đa 4 người)
Tập luyện Boxing cá nhân:
300,000 VND net/nguời/hour (Tối đa 2 người)

Biking, life vest jacket, kayaking, standup board, soccer, volleyball, 
frisbees, sand toys, goggles, kites, pool table, table tennis.
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Kid’s Club
As a family-friendly resort, our dedicated Kid’s Club 
is a world of fun, learning and discovery designed 
just for your little ones.
Time opening: 8:00 - 17:30

Là một khu vui chơi dành cho trẻ em và thân thiện với gia 
đình, Câu lạc bộ dành cho trẻ em của chúng tôi đem đến 
một thế giới vui chơi, học hỏi và khám phá được thiết kế 
dành riêng cho các bạn nhỏ.
Giờ mở cửa: 8:00 - 17:30

activities

Located hill-top, beneath Plumeria Spa, sits our 
quiet and private Fitness Center and Yoga Studio.

Overlooking the resort’s lush garden, the fitness 
center is well-equipped gym to keep you stay fit 
and energized during your holiday at Premier 
Village Phu Quoc. 
Opening hours: 6:00 - 19:00. Free access.

FITNESS CENTER

YOGA STUDIO&

Nằm trên đỉnh đồi, bên dưới Plumeria Spa, nằm tại 
trung tâm thể dục và phòng tập Yoga yên tĩnh và riêng 
tư của Resort.

Nhìn ra khu vườn nhiệt đới tươi mát, phòng tập được 
trang bị đầy đủ các dụng cụ và không gian sạch sẽ 
thoáng mát để bạn có thể thoải mái sử dụng, duy trì 
chế độ tập luyện và năng lượng trong suốt kì nghỉ của 
mình tại Premier Village Phu Quoc.
Giờ mở cửa: 6:00 - 19:00. Miễn phí.
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Kid’s Club 
Activities Calendar

Open Daily from 8AM - 5.30PM. Age restriction is 4 - 12 years old.
** All activities are complimentary except for: 
     - Nonla Decoration and Statue Painting which cost VND 150,000 net per piece. 
     - Sand Painting cosst VND 100,000 net per piece. 
     - T-shirt paiting and Tote bag making cost VND 200,000 net per piece. 
     - Cooking Class Kid’s Pizza and Cupcake cost VND 300,000 net per child (24 hours booking in advance required).
Scheduled activity sessions can be changed or canceled without prior notice due to insufficient attendees and weather conditions.
Our complimentary activities limited: first come, first served basis.

Mở cửa vào lúc 8:00 - 17:30. Dành cho trẻ từ 4 -12 tuổi.
** Các hoạt động là miễn phí chỉ trừ: 
     - Trang trí Nón Lá, Vẽ Tranh Tượng - 150,000 VND/mẫu; 
     - Tranh Cát - 100,000 VND/mẫu; 
     - Vẽ Áo và Làm Túi Tote - 200,000 VND/mẫu. 
     - Lớp Bánh Cupcake và Pizza - 300,000 VND/trẻ (Vui lòng đặt trước 24h).
Các hoạt động trên có thể bị thay đổi hoặc huỷ mà không thông báo trước do không đủ người tham dự hoặc điều kiện thời tiết.
Các hoạt động miễn phí đều có giới hạn nên vui lòng đặt chỗ trước.

Monday

6.30 - 7.30 10:30 - 11:30 15:00 - 16:008:30 - 9:30 13:30 - 14:30 16:30 - 17:30

Wednesday

Saturday

Tuesday

Friday

Thursday

Sunday

Family Yoga

Kể truyện

Gấp giấy Zoolander

Làm lồng đèn

Nhảy cùng nhau

Gặp gỡ HappyYoga gia đình

Gặp gỡ Happy
(Restaurant/Nhà hàng)

(Restaurant/Nhà hàng)

(East Beach/Bờ Đông)

(East Beach/Bờ Đông)

(East Beach/
Bờ Tây)

Xếp giấy Origami

Tự làm hoa

Tạo hình bằng lá

Yoga cho trẻ

Tự làm thiệp

Nghệ thuật gấp giấy

Nhảy lò cò

Chơi bài Domino

Xây tháp gỗ

Chơi bài UNO

Trò chơi Twister

Cờ cá ngựa

Chơi bài UNO

Chơi cờ

Vẽ tranh cát

Trang trí Nón Lá

Vẽ tranh tượng

Vẽ áo

Làm túi Tote

Làm bánh Pizza

Làm bánh Cupcake

Tìm vật ẩn giấu

Mấy giờ rồi, Mr.Wolf?

Xây lâu đài cát

Trò chơi -
”Bòn Bon Socola”

Tự làm vòng tay

Thám hiểm

Xây lâu đài cát

Origami Class
Play Time:
 Domino Sand Painting* Hide & Seek

Storytelling DIY Making 
Flower Jenga Time Nonla

Decoration*
What’s the time,

Mr.Wolf?

Zoolander Paper 
Art Craft 

Nature leaf 
weaving art Play UNO Statue Painting* Sand Castle

Lantern Making Kids Yoga Twister game T-Shirt Painting*
Traditonal Game: 
“Bòn Bon Socola” 

Let’s dance 
together

DIY Make own
your card

Flag Seahorses
board game Tote bag making* DIY bracelet 

making 

Meet Ms.Happy Paper Mache 
artcraft Play UNO Cooking Class 

Kid’s Pizza* Scavenger hunt

Meet Ms.Happy Hands & Feet 
Hopscoth game 

Chess Board 
Game

Cooking Class 
Cupcake*

Sand Castle

Drawing & 
coloring art

Vẽ tranh và tô màu

Lịch hoạt động tại Kid’s Club
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King’s Well, located in the heart of our Resort, is one of the most 
religious and cultural tourist attractions on Phu Quoc Island. The 
legend of King’s Well dates back to the Nguyen dynasty, during 
a time when King Gia Long and his troops were hiding from Tay 
Son in Ong Doi Cape, with no fresh water nor food. When the 
King stabbed his sword to the ground and prayed, “If I am 
destined to be a king, please save my soldiers”, a spring 
miraculously welled up from underground. 

Ever since, local fishermen have been getting water from this well 
before they sail the ocean, and always come back with sumptuous 
seafood. Locals later built a temple at the site that became known as 
the King’s Well. Guests at Premier Village can take a guided hike to 
the temple to learn more about the legend and enjoy the tranquil 
wilderness along the way.

Giếng Tiên được xem như là linh hồn của resort, là 
một trong những điểm du lịch tôn giáo và văn hóa nổi 
tiếng nhất trên đảo ngọc Phú Quốc. Truyền thuyết về 
Giếng Tiên được bắt nguồn từ Triều Nguyễn khi vua 
Gia Long chạy trốn khỏi đội quân Tây Sơn và ẩn náu 
tại mũi Ông Đội này, không có nước ngọt và thức ăn. 
Nhà vua sử dụng thanh kiếm của mình đâm xuống 
mặt đất và cầu xin trời “Nếu định cho tôi trở thành 
một vị vua, xin hãy cứu lấy các binh sĩ của tôi” và một 
điều kì diệu đã xảy ra, từ chỗ mũi kiếm của vua trên 
mặt đất liền chảy ra một dòng nước ngọt để cứu khát 
cho binh sĩ.

Lâu dần trở thành một miệng giếng nhỏ và có nước 
ngọt quanh năm bất kể thời tiết như thế nào. Kể từ đó 
ngư dân thường đến đây lấy nước rửa ghe thuyền trước 
khi ra khơi đánh bắt và luôn được an toàn trở về với 
lượng hải sản lớn. Sau đó, người dân địa phương đã 
quyết định xây dựng ngôi đền và miệng giếng để cảm 
tạ nhà Vua và đặt tên là Giếng Tiên. Lời đồn rằng, 
nước giếng luôn là nguồn nước sạch nhất trên hòn đảo, 
nước giếng đem lại may mắn cho những ai tới viếng 
thăm. Du khách tại Premier Village Phu Quoc có thể 
tản bộ đến Giếng Tiên để tìm hiểu thêm về truyền 
thuyết và cảm nhận về vẻ đẹp văn hóa tín ngưỡng tại 
nơi đây. 

Quét mã QR để xem
Lịch cúng tại Giếng Tiên

Scan to see 
Worship Activities Calendar
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With two beaches on either side of the peninsula, enjoy 
the sun depending on your favourite time of day! 

Complimentary activities include kayaking, paddle 
boarding, beach volleyball and more.

Là resort duy nhất sở hữu hai mặt biển, tạo điều kiện cho 
bạn thỏa thích tận hưởng ánh mặt trời vào bất cứ thời gian 
nào trong ngày. Tất cả mọi hoạt động thể thao dưới nước 

đều được miễn phí bao gồm chèo xuồng thuyền kayak, 
xuồng đứng và bóng chuyền bãi biển. 

KAYAKING &
PADDLE BOARDING

Petanque is a popular sport in the South of France played 
by two opposing teams trying to throw boules as close as 
possible to a but. Sounds simple? But you would have lots 
of fun. Petanque is easy to lean and fun for people of all 
ages and skill levels. Contact our team to practice and you’ll 
be scoring points!

Petanque là một môn thể thao phổ biến ở miền Nam nước 
Pháp bao gồm hai đội chơi, mỗi đội sẽ cố gắng ném những 
viên bi sắt tới gần với viên bi cái càng tốt. Nghe như có vẻ 
đơn giản? Nhưng bạn sẽ có rất nhiều niềm vui. Petanque dễ 
dàng và thú vị, được dành cho mọi lứa tuổi và kỹ năng để 
chơi trên nền cát. Liên hệ với nhân viên của chúng tôi để chơi 
thử và luyện tập.

PETANQUE
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OUR ACHIEVEMENTS 
IN 2020

TRIPADVISOR TRAVELERS’ 
CHOICE AWARD 
BEST FOR FAMILY

WORLD TRAVEL AWARDS 
- ASIA’S LEADING VILLA RESORT 
- VIETNAM’S LEADING VILLA RESORT

5th August, 2020 – Premier Village Phu Quoc has been recognized 
as a 2020 Travelers’ Choice award-winner for Best Choice for Family. 
Based on a full year of TripAdvisor reviews, prior to any changes 
caused by the pandemic, award winners are known for consistently 
receiving great traveler feedback, placing them in the top 10% of 
hospitality businesses around the globe.

Ngày 5 tháng 8 năm 2020 - Premier Village Phu Quoc được hân hạnh 
nhận giải thưởng danh giá Travellers ’Choice năm 2020 được người du lịch 
bình chọn là khu nghỉ dưỡng tốt nhất cho gia đình . Được dựa trên toàn bộ 
đánh giá của khách hàng trên TripAdvisor trong một năm, kèm với những 
biện pháp tiên phong phòng chống đại dịch từ phía khách sạn, những khách 
sạn và resort đạt được giải thưởng được lọt vào top 10% doanh nghiệp dịch 
vụ khách sạn trên toàn cầu thường xuyên nhận được phản hồi tích cự từ phía 
khách hàng.

November 2020, Premier Village Phu Quoc is delighted and proud to 
be honoured with two prestigious awards from World Travel Awards. 
This has placed the resort become Asia’s leading villa resort.

Vào tháng 11 năm 2020, Premier Village Phu Quoc cúng được vinh dự ẵm 
thêm 2 giải thưởng lớn từ World Travel Awards khi resort được lọt vào top 
khu nghỉ dưỡng biệt thự tốt nhất Châu Á.

Quét mã QR để xem

Scan to see more
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WORLD LUXURY SPA AWARDS 
LUXURY ISLAND RESORT SPA

WORLD M.I.C.E AWARDS  
VIETNAM’S BEST INCENTIVE RESORT

WORLD LUXURY RESTAURANT 
AWARDS 
LUXURY BEACHSIDE RESTAURANT

PLUMERIA SPA at Premier Village Phu Quoc Resort has been 
recognized as “2020 GLOBAL WINNER – LUXURY ISLAND 
RESORT SPA”. This is a wonderful recognition of our efforts in 
providing our guests with a memorable wellness experience during 
their stay with us.

Đây là một giải thưởng cao quý khi Plumeria Spa được bình chọn bởi 
khách hàng và những chuyên gia trong ngành là Spa trên đảo sang trọng 
hàng đầu thế giới.

Corallo Restaurant - Premier Village Phu Quoc Resort is very 
honoured to become the winner of Luxury Beachside Restaurant 
at World Luxury Restaurant Awards 2020. We have special thanks 
to our guests and employees who have helped us to bring home 
this outstanding achievements.

Nhà hàng Corallo rất lấy niềm vinh dự khi thắng giải Luxury 
Beachside Restaurant (Nhà hàng ven biển sang trọng hàng đầu thế 
giới) tại World Luxury Restaurant Awards 2020. Có được thành tựu 
này chính là nhờ sự ủng hộ của thực khách khi đánh giá trân thành về 
trải nghiệm của mình cũng như là sự nỗ lực của nhân viên để đem đến 
dịch vụ tốt nhất.

It has been an amazing year with big achievements for Premier 
Village Phu Quoc when the resort is honoured to bring home 
an award for M.I.C.E sector as Vietnam’s Best Incentive Resort. 
This award is to recognize A world class resort specifically geared 
towards delivering impressive incentive experiences to the MICE 
industry.  

Tuy một năm với nhiều biến động nhưng Premier Village Phu Quoc 
đã luôn nỗ lực vươn lên và đạt những thành tựu lớn trong ngành du 
lịch khi đem về nhà giải thưởng danh giá đối với lĩnh vực hội nghị và 
dự thảo với giải thưởng Vietnam’s Best Incentive Resort. Đây là giải 
thưởng nhàm công nhận những khu nghỉ dưỡng có các chương trình đãi 
ngộ khách hàng tốt nhất Việt Nam cho các hội nghị và dự thảo.
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REVIEW FOR US

Scan QR code to Review

Quét mã QR để Đánh giá

KỲ NGHĨ CỦA TEAM HẠNH PHÚC

Đoàn mình đã trãi nhiệm tại resort rất vui. Cả đoàn đã chụp rất nhiều ảnh. Rất thích bãi biển với các 
hoạt động và nhân viên nhiệt tình. Mọi người thích chạy xe đạp để tận hưởng không khí trong lành...

Anhphilong123
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BEST CHOICE FOR FAMILY

We had wonderful time at Premier Village Phu Quid Resort. There are a lot of activities here such as 
cycling, sailing,.... The staff here are really nice and helpful.Their welcome drink is very...

phungocPham

WONDERFUL DAYS!

We hod a amazing experience in 7 days. Perfect and safety place 
for the whole family. We’ve just relaxed and joined all the facilities! 
Amazing staff! My special thanks to Corallo/Market staff (lovely Ms 
Trinh, Ms Hieu and my Mr.Donut); The unforgettable Ms Sol (Kid’s 
club), Housekeepers (Nguyen/Hang, Vy, Hoan) and others; ...

Bruna P
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HASHTAG US:
Hãy sử dụng Hashtag:
#premiervillagephuquocresort

#phuquocisland
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The resort’s newest premier villas provide four 
en-suite bedrooms with three bathtubs at each 
villa, ideally for families and small groups, 
providing complete privacy and unparalleled views 
of the ocean, looking towards the West.

Perfectly located on a privileged position on the 
hilltop, Eden Bay villas are our newly built luxurious 
accommodations offering absolutely privacyand 
endless views of the ocean that allows nature lovers 
to embrace the tropical forest surrounded and enjoy 
our unique concept of expansive indoor-outdoor 
living areas.

Mỗi căn biệt thự cao cấp mới của resort bao gồm 4 phòng 
ngủ được trang bị đầy đủ với phòng tắm riêng và 3 bồn 
tắm, phù hợp cho gia đình hoặc nhóm bạn, tận hưởng 
không gian tuyệt đối riêng tư và tầm nhìn hướng biển tuyệt 
đẹp từ mạn đồi phía Tây. 

Toạ lạc tại vị trí ưu tiên đặc biệt của sườn đồi phía Tây, dự 
án cao cấp mới Eden Bay được thiết kế nằm dọc bên sườn 
đồi với kiến trúc mở, đem đến một không gian nghỉ dưỡng 
đẳng cấp và riêng tư với tầm nhìn vô tận ra biển khơi, đặc 
biêt dành cho những ai yêu sự yên tĩnh và hòa mình cùng 
thiên nhiên.

EDEN BAY VILLA
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Eden Bay On The Rock Villa: Enjoy panoramic 
views of the setting sun and the sea below, these 
exclusive villas are perched on a green hillside with 
the open concept and transparent design, 
sophisticatedly connected with nature.

Eden Bay Ocean View Villa: Nestled on the 
hilltop overlooking the ocean, each spacious villa 
of 450 sqm offers a unique design of modern 
home exterior surrounded by a lush garden, with a 
private swimming pool.

Eden Bay On The Rock Villa: Tận hưởng trọn 
vẹn tầm nhìn phóng khoáng của hoàng hôn và mặt biển 
sát bên dưới, dãy biệt thự đẳng cấp được đính trên mạn 
đồi xanh với thiết kế không gian mở được kết nối tinh tế 
với thiên nhiên xung quanh.

Eden Bay Ocean View Villa: Nằm trên đỉnh đồi 
với tầm nhìn thẳng ra biển, mỗi căn biệt thự sang trọng 
rộng khoảng 450 m2 là sự thiết kế tỉ mỉ, hiện đại có hồ 
bơi riêng và được bao quanh bởi khu rừng nhiệt đới. Eden Bay Ocean View Villa

Eden Bay Ocean View Villa

Eden Bay On The Rock Villa

Eden Bay On The Rock Villa
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YOUR HEALTH 
AND SAFETY ARE 
OUR ABSOLUTE 
PRIORITY

We have introduced intensified hygiene & prevention 
measures to ensure your safety. The ALLSAFE 
label verified by Clifton represents our new elevated 
cleanliness protocols and standards and provides 
assurance that these standards have been met in our 
hotels.

Sự an toàn của bạn là ưu 
tiên hàng đầu của chúng tôi

Tập đoàn Accor đã giới thiệu các biện pháp vệ sinh và 
phòng ngừa tăng cường để đảm bảo an toàn cho quý khách. 
Nhãn ALLSAFE được Clifton xác minh và đươc xem là 
đại diện cho các tiêu chuẩn về mức độ vệ sinh được nâng 
cao mới của chúng tôi, đảm bảo rằng các tiêu chuẩn này đã 
được đáp ứng theo đúng quy định trong các khách sạn của 
Accor trên toàn cầu.
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Tại Accor, không gì quan trọng hơn việc giữ an toàn cho mọi 
người. Những vị khách, tất cả nhân viên và cộng đồng chúng ta.

Chúng tôi được bảo chứng cho các tiêu chuẩn vệ sinh và chuẩn 
mực xanh sạch của tổ chức hàng đầu thế giới Bureau Veritas 
chuyên đánh giá quy trình, kiểm tra chất lượng và cấp phát 

chứng nhận có giá trị toàn cầu.

At Accor, there is nothing more important than keeping people safe. 
Our guests,  our team members and our communities.

ALLSAFE Label by Accor, our new global standard of hygiene and 
cleanliness developed with Bureau Veritas, a world leader in testing.

SAFE TRAVELS. SAFE STAYS. #ALLSAFE

Everyone Safe
Keeping
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PHU QUOC
What ‘s on
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PHU QUOC
Night Marke t

Located along Vo Thi Sau Street in Duong Dong, the night market 
is a must-visit for travellers in Phu Quoc island, offering a plethora of 
dining and shopping opportunities until late. You can find about 
100 stalls, more than half of which sell fresh seafood, street snacks, 
and beverages at affordable prices. If you’re looking to buy souvenirs 
for loved ones back home, walk further along the street to find a 
number of booths selling T-shirts, jewellery and handicrafts. 

Tọa lạc trên đường Võ Thị Sáu, phường Dương Đông. Du khách sẽ 
thấy ngay nổi bật giữa bầu trời là Chợ đêm Phú Quốc với ánh đèn điện 
lung linh, đông đúc, tấp nập cả một khoảng trời Phú Quốc. Chợ đêm 
trải dài dọc con sông với không gian rộng lớn được trang trí ánh đèn điện 
lung linh, nhộn nhịp buôn bán từ lức 7h tối đến 11h đêm. Du khách ghé 
qua đây có thể dạo một vòng quanh chợ và mua sắm cũng như thưởng 
thức những món ngon ở ẩm thực Phú Quốc. Chắc chắn ăn uống sẽ không 
phải là điều mà bạn từ chối rồi. 
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Embark on the world’s longest oversea cable car system, 
getting from An Thoi to Hon Thom island. Be prepared 
to take some pictures with panoramic view of the southern 
islets and contemplate the full Premier Village Phu Quoc 
Resort from up high. This air journey also offers one of 
the most breath-taking sunset views in Phu Quoc.
Location: Thom Island

Là hệ thống cáp treo trên biển dài nhất thế giới, đi từ An 
Thới đến Hòn Thơm. Hãy chuẩn bị sẵn sàng camera của bạn 
để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp hiếm có của mặt biển từ 
trên cao. Bạn có thể nhìn toàn cảnh các hòn đảo nhỏ của phía 
Nam đảo cũng như chiêm ngưỡng toàn bộ Premier Village 
Phu Quoc Resort từ đằng xa. Hành trình trên không này 
cũng mang đến một trong những cảnh hoàng hôn ngoạn mục 
nhất ở Phú Quốc.
Địa điểm: Hòn Thơm

CABLE CAR
CÁP TREO VƯỢT BIỂN
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Spread over an area of 8 hectares on the Hon Thom 
island, Aquatopia is officially opened and become the 
most modern water park in Southeast Asia. 
After enjoying an exhilarating cable car ride across the sea, 
you will be able to discover an extraordinary water park 
designed with the concept of “A Pirate Island”. Families 
will adore both the thrilling rides and harmonious, lush 
setting with accent mango gardens all around.
Location: Thom Island

Với diện tích trên 8 ha nằm trên Hòn Thơm, công viên nước 
Aquatopia chính thức được khai trương và đưa vào hoạt động, 
trở thành công viên nước hiện đại nhất Đông Nam Á. Sau khi 
tận hưởng chuyến đi cáp treo thú vị trên biển, bạn sẽ có thể khám 
phá một công viên nước đặc biệt được thiết kế với cảm hứng từ 
một hòn đảo hải tặc. Các gia đình và nhóm bạn sẽ ngưỡng mộ 
cả những chuyến đi ly kỳ và khung cảnh thú vị của hòn Thơm 
được bao quanh bởi khu rừng nhiệt đới.
Địa điểm: Hòn Thơm

AQUATOPIA
WATER PARK
CÔNG VIÊN NƯỚC AQUATOPIA
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Ho Quoc Pagoda: is a largest Buddhist temple on Phu Quoc island. 
Officially inaugurated Dec 14th, 2012, this spectacular temple is perched at a base of 
a lush mountain that faces the sea & rising sun. The Ho Quoc pagoda was inspired 
by Mahayana architecture and is a part of Buddhist temple, part monastery (thiền 

viện Trúc Lâm), a part of eco-tourism site. The Ho Quoc pagoda is an architectural 
masterpiece and one of the wonders of Phu Quoc island.

Được mệnh danh là ngôi chùa lớn nhất đảo ngọc Phú Quốc và chính thức đi vào hoạt động từ 
ngày 14 tháng 12 năm 2012, Chùa Hộ Quốc thuộc vào hệ thống Thiền Viện Trúc Lâm của 
cả nước, với lưng tựa vào núi và mặt hướng ra biển, ngôi chùa được xem là địa điểm “không 
thể bỏ qua” đối với bất cứ du khách nào khi đến Phú Quốc. Với lối kiến trúc tuyệt đẹp và 
khung cảnh thiên nhiên hữu tình, Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc xứng đáng là một trong 

những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất tại Phú Quốc.

HO QUOC
Pagoda
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This section of Phu Quoc Island tours and activities is ideal if 
you’re looking to explore this tropical destination and its 
surrounding islets. There are plenty of things to do on Phu Quoc 
Island besides lounging on the beach with a drink in hand. 

Được xem là những hoạt động lý tưởng nhất trên đảo Phú Quốc đó là 
khám phá các hòn đảo còn hoang sơ tại Nam Đảo. Phú Quốc có rất 
nhiều điều thú vị để làm hơn là chỉ lang thang trên bãi biển với một ly 
đồ uống trong tay. 

BOAT TRIP

Hòn Gầm Ghì

Hòn Mây Rút
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HAPPINESS
Momen t s  o f
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Premier Village Phu Quoc Resort 

Ong Doi Cap, An Thoi, Phu Quoc City, Kien Giang Province, Vietnam


