GETTING TO THE BEACH HOUSE RESORT HO TRAM
BY CAR
Less than 2 hour drive from Ho Chi Minh City:
From Võ Văn Kiệt Street in HCMC















Head west on Võ Văn Kiệt towards the Thu Thiem Tunnel. Take the tunnel to Thu Thiem and
continue on Mai Chi Tho Street.
In about 5 km stay to the right and turn right onto the TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây,
take this highway for 22.0 km.
Look out for Vũng Tàu exist sign, take the exit toward QL51. At the roundabout, turn right on the
1st exit onto QL51. Take QL51 for about 43.2 km.
You will enter Ba Ria City.
When you approach the roundabout you will see City Ford Vung Tau to your right.
At the roundabout, take the 3rd exit onto Trường Chinh/QL55 (follow signs that point you to The
Hamptons Ho Tram which is in the same area.)
At the next circle take a second right onto QL55 (Here you should see signs pointing to The
Hamptons Ho Tram, follow those signs!)
In about 3 kilometer you will hit a 4-way intersection with a Beach House Resort sign on your
right, turn right there onto Tỉnh lộ 44B.
Take this road for about 7.7 kilometers, you will come to a 3-way intersection. This is Vo Thi Sau
street. Turn right and stay in the left lane.
In about 550 meters you will take a left onto Võ Văn Kiệt street (Same name as where you started,
but now you’re near the beach! You will see signs pointing to the Hamptons Ho Tram here as
well!)
In about 6.3 Kilometers you will go over 2 bridges, the second is the larger one that is over the
River Ray. You’re almost here!
Continue on for about 1km. You should start seeing The Beach House Resort signs showing you
the way!
After a slow right curve you will see Vietsovpetro directly ahead. At Vietsovpetro make a sharp
right onto Ven Bien street. Continue for 600 meters on this small paved road. You will pass tennis
courts on the left. After Hong Ha Resort and The River Estates, you should see our sign on your
left! You are here.

Welcome to the Beach House Resort!
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HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐI ĐẾN
THE BEACH HOUSE RESORT HỒ TRÀM BẰNG Ô TÔ
Dưới 2 tiếng lái xe từ TP Hồ Chí Minh:
Từ đường Võ Văn Kiệt, TP Hồ Chí Minh















Đi theo đường Võ Văn Kiệt về hướng hầm Thủ Thiêm. Đi qua hầm đến bán đảo Thủ Thiêm và đi
tiếp theo đường Mai Chí Thọ.
Sau khoảng 5 km, đi vào làn ngoài cùng phải và rẽ phải vào đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long
Thành - Dầu Giây, đi theo cao tốc khoảng 22,0 km.
Để ý biển Exist về Vũng Tàu, rẽ vào đường exit hướng QL51. Tại bùng binh, rẽ ngã rẽ đầu tiên để
vào QL51. Đi theo QL51 khoảng 43,2 km.
Quý khách sẽ đi vào thành phố Bà Rịa.
Khi quý khách tiến gần đến vòng xoay, quý khách sẽ thấy City Ford Vũng Tàu bên tay phải.
Tại vòng xoay, rẽ ngã rẽ thứ 3 để vào đường Trường Chinh / QL55 (đi theo biển chỉ đường The
Hamptons Hồ Tràm, một dự án nằm gần resort).
Tại vòng xoay tiếp theo rẽ phải lần thứ hai vào QL55 (Quý khách sẽ thấy các bảng chỉ đường The
Hamptons Hồ Tràm, hãy đi theo bảng!)
Sau 3 cây số, quý khách sẽ gặp một ngã tư với bảng chỉ đường Beach House Resort bên tay phải,
rẽ phải tại đó để vào Tỉnh lộ 44B.
Đi theo Tỉnh lộ khoảng 7,7 km, quý khách sẽ gặp một ngã 3 với đường Võ Thị Sáu. Rẽ phải và đi
theo làn trái.
Sau 550 mét, rẽ trái vào đường Võ Văn Kiệt (nghe tên như điểm xuất phát, nhưng quý khách đã
gần biển lắm rồi! Quý khách cũng sẽ thấy những bảng chỉ đường đến The Hamptons Hồ Tràm ở
đây nữa!)
Đi thêm 6,3 km quý khách sẽ qua 2 cây cầu, cây cầu thứ hai lớn hơn bắc qua sông Ray. Vậy là quý
khách gần đã gần tới nơi!
Tiếp tục đi khoảng 1km, quý khách sẽ bắt đầu thấy bảng chỉ đường The Beach House Resort!
Sau khi qua một đoạn cua bên phải quý khách sẽ thấy Vietsovpetro ngay phía trước. Rẽ phải gấp
ngay Vietsovpetro để vào đường Ven Biển. Đi tiếp 600 mét theo con đường nhỏ này quý khách sẽ
đi ngang sân tennis bên tay trái. Sau khi qua Hồng Hà Resort và The River Estates, quý khách sẽ
thấy bảng hiệu của chúng tôi ngay bên tay trái!

Chào mừng Quý khách đến với Beach House Resort!
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