KHÁM PHÁ CÁC ĐIỂM DU LỊCH KHÁC TRÊN
BIÊN GIỚI VIỆT NAM – TRUNG QUỐC/
DISCOVERING OTHER TOURIST SITES
ON THE VIETNAMESE – CHINESE BORDER

Welcome to Saigon – Ban Gioc Resort
Chùa phật tích Trúc Lâm Bản Giốc/ Phat Tich
Truc Lam Ban Gioc Pagoda

Chào mừng Quý khách đến với Sài Gòn –
Bản Giốc Resort

Động Ngườm Ngao/Nguom Ngao Cave

Sài Gòn – Bản Giốc Resort

Cột mốc 53/ 53 Boundary Stone

Hotline: 0915.424.228
Website: saigonbangiocresort.com
Email: saigonbangiocresort@gmail.com
Tel: 0206 3 829 228 ; Fax: 0206 3 828 118
Add: Ban Gioc Village, Dam Thuy Commune, Trung
Khanh District, Cao Bang Province

TẬN HƯỞNG HƯƠNG VỊ NÚI
RỪNG NƠI BIÊN CƯƠNG
SAVOUR THE BEAUTY OF
VIETNAM’S NORTHERN FRONTIER

Hotline: 0915.424.228 Tel: 0206 3 829 228 ; Fax: 0206 3 828 118

Located by the side of Ban Gioc Waterfall, one
of the largest waterfalls in Asia, Sai Gon – Ban Gioc
Resort is surrounded by green mountains and
forests in East – North of Vietnam. It’s our honor to
offer 53 rooms with high standard facilities,
harmonious tranquil layout venue together with
its enthusiastic and friendly staff.
Sai Gon – Ban Gioc Resort really is an ideal
destination for your holidays.

Nhà hàng Sài Gòn – Bản Giốc với sức chứa hơn
200 khách có hướng nhìn ra thác Bản Giốc, phục
vụ các món ăn Âu – Á và đặc sản địa phương, hứa
hẹn mang đến cho thực khách một khoảng thời
gian tuyệt vời bên gia đình, bạn bè. Với mong
muốn để lại ấn tượng đẹp sâu đậm, thực khách
khi đến dùng bữa tại nhà hàng đều được đội ngũ
nhân viên phục vụ tận tình và chu đáo.

Thác Bản Giốc / Ban Gioc Waterfall

Nằm bên cạnh thác Bản Giốc, một trong
những thác nước đẹp và lớn nhất Châu Á, Sài
Gòn – Bản Giốc Resort được phủ xanh bởi núi
rừng biên giới miền Đông Bắc Việt Nam. Đến với
Khu nghỉ dưỡng cao cấp Sài Gòn – Bản Giốc, quý
khách không chỉ được hoà mình vào không khí
trong lành, cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ bên
Thác Bản Giốc mà còn được tận hưởng các dịch
vụ tiện nghi cao cấp của 53 phòng nghỉ và
thưởng thức các món ăn đặc sản của người dân
tộc Tày ở Cao Bằng với phong cách phục vụ tận
tình, mến khách của đội ngũ nhân viên người
bản địa.
Sài Gòn – Bản Giốc Resort thực sự là nơi lý
tưởng cho chuyến tham quan và nghỉ dưỡng của
Quý khách cùng gia đình và thân hữu.

Cọn nước đồng bào/ Bamboo Waterwheel
made by Tay people

Nhà hàng Sài Gòn – Bản Giốc/ Saigon- BanGioc
Restaurant
Phòng nghỉ/ Accommodation

Hệ thống phòng nghỉ được thiết kế theo phong
cách hiện đại, thuận tiện với đầy đủ trang thiết bị:
Điều hoà, My TV, điện thoại bàn, bình nước nóng,
máy sấy tóc, bình đun nước, minibar…
All of the guestrooms are well-equipped with:
air-conditioner, telephone, electric water heater,
TV, mini-bar, hair dryer, safe etc.

Đêm biên giới yên bình/ A peaceful night on the
Vietnamese – Chinese border

Sai Gon – Ban Gioc Restaurant offers panoramic
view of Ban Gioc waterfall and features a wide
range of European, Asian and Cao Bang specialties
which bring you a great time with your family and
friends…, With a strong desire for impression
when customers dine in the restaurant,
professional staffs will serve in dedicated and
thoughtful attitude.

Món ăn tại nhà hàng/ Foods

