
1

T H OÂ N  K I N H  Ñ OÂ N G

Thay Ñoåi Höôùng Ñi, Ñeå Coù Cuoäc Soáng Vui Khoûe

LÀNG NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP TẠI VIỆT NAM



THAY ĐỔI HƯỚNG ĐI, 
ĐỂ CÓ CUỘC SỐNG VUI KHỎE
Làng nghỉ dưỡng Les Hameaux de l'Orient Thôn Kinh Đông được xây dựng tại Huyện Củ Chi hướng tây bắc Thành 
phố Hồ Chí Minh (SÀI GÒN) là nơi cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp cho người lớn tuổi, nơi sẽ mang lại cho 
Quý khách sự bình yên trong khung cảnh an lành; sống ở đây cùng với đội ngũ nhân viên luôn niềm nở, tận 
tụy và chu đáo, đảm bảo cho Quý khách có những ngày nghỉ thật thoải mái như truyền thống hiếu khách 
của văn hoá Việt.

Sáng lập viên hệ thống "Euro santé Beaute" một chuỗi cửa hàng parapharmacie đầu tiên ở Pháp chuyên về chăm 
sóc sức khoẻ và sắc đẹp; Ông Bà Marcel Huỳnh quyết định nghỉ hưu ở Việt Nam, họ đã phát hiện ra địa điểm này và 
quyết định gầy dựng làng nghỉ dưỡng cho người cao tuổi đặt tên là "Les Hameaux de l'Orient Thôn Kinh Đông". Phối 
hợp với tập đoàn của Pháp ADEF RESIDENCES (gồm 40 cơ sở chăm sóc người cao tuổi và người tàn tật trên toàn 
nước Pháp) và Bệnh viện Pháp-Việt (thành phố Hồ Chí Minh) trong việc chăm sóc sức khoẻ cho Quý khách khi 
đến nghỉ dưỡng. Đặc biệt với đội ngũ nhân viên được đào tạo và có thể giao tiếp bằng hai ngoại ngữ, Les Hameaux 
de l'Orient Thôn Kinh Đông sẽ thoả mãn yêu cầu và đảm bảo sự hài lòng cho quý khách trong suốt thời gian lưu trú.
 
Tọa lạc tại Củ Chi, Thôn Kinh Đông cách sân bay quốc tế thành phố Hồ Chí Minh (chuyến bay trực tiếp từ Paris 
với Air France và Việt Nam Airlines) 35 km (60 phút) và 1 giờ 30 phút (45 km) từ trung tâm thành phố. Làng nghỉ 
dưỡng có dịch vụ đưa đón mỗi ngày từ Thôn Kinh Đông vào Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.
 
Với khả năng đáp ứng hơn 100 người, trên một diện tích khoảng 7 ha, nơi có hơn 130 loài thực vật, các 
phòng nghỉ được thiết kế trong những ngôi nhà tứ lập với các biệt thự được thiết kế biệt lập được kết nối 
với nhau bằng những con đường với những hàng cây xanh rợp bóng mát. Các phòng khác được sắp xếp 
trên 7 khu nhà đều nhìn ra khu vườn, hồ bơi, hồ sen hoặc những cánh đồng ruộng lúa xung quanh.

Phòng ăn, thư viện, Internet, hồ bơi, sân chơi, phòng tập thể dục, phòng y tế, phòng massage... được bố trí hài 
hoà trên toàn bộ diện tích. Sân tập golf cũng được chuẩn bị xây cất nhằm tạo cho Quý khách được thư giãn và 
góp phần nâng cao sức khoẻ.
 
Thôn Kinh Đông nằm bên cạnh kinh "Đông" mang nước ngọt từ hồ Dầu Tiếng về Củ Chi, và từ đó nảy sinh tên 
của Làng nghỉ dưỡng "Les Hameaux de l'Orient Thôn Kinh Đông" ngày nay.
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PHÒNG NGHỈ
 
Phòng nghỉ bao gồm 83 phòng riêng biệt, phòng đơn và phòng đôi có vòi sen và nhà vệ sinh. Với trang thiết bị đầy đủ 
như: máy lạnh, tủ lạnh, quạt và TV... Tất cả các phòng đều hướng ra vườn và có sân hiên riêng biệt. Phòng được làm 
vệ sinh hàng ngày, đặt dưới sự giám sát và quản lý của người có trách nhiệm, được đào tạo tại Pháp.

Hệ thống nút báo khẩn cấp được lắp đặt trong mỗi phòng, bộ phận y tế sẽ hỗ trợ ngay lập tức khi có vấn đề về sức 
khoẻ của quý khách cũng như những sự cố khác. Toàn bộ làng nghỉ dưỡng được bảo vệ bởi đội ngũ an ninh 
được đào tạo xử lý trong mọi tình huống (7 nhân viên bảo vệ hoạt động 24/24 giờ mỗi ngày) có trách nhiệm mang lại 
sự an tâm và bình an cho Quý khách.

Đối với Quý khách có thời gian lưu trú dài hạn, sẽ được bố trí phòng riêng biệt với đầy đủ tiện nghi và vật dụng cá nhân, 
cũng như những khu vực riêng biệt dành cho thú nuôi cá nhân.
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ẨM THỰC
 
Đội ngũ làm Bếp của chúng tôi có thể cung cấp các món ăn Pháp và Việt Nam. Các bữa ăn đều đặt dưới sự giám 
sát của Chuyên gia dinh dưỡng nhằm đáp ứng các khẩu vị cũng như chế độ ăn kiêng của Quý khách (bệnh tiểu 
đường, không muối, v.v...).

Các thực đơn được cung cấp theo một chế độ ăn uống đa dạng đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, phù hợp với chế 
độ ăn và sở thích của từng người và được chế biến bởi các đầu bếp chuyên nghiệp.
 
Các nhà cung cấp thực phẩm cũng được chúng tôi chọn lọc cẩn thận: thực phẩm, đặc biệt rau xanh và 
sữa tươi được mua trực tiếp từ các trang trại địa phương, canh tác theo cách truyền thống (không có hóa 
chất), v.v...

Các bữa ăn được cung cấp ba bữa một ngày, nhưng "trong một số trường hợp" có thể được cung cấp thêm nhằm 
đáp ứng nhu cầu của quý khách. Các bữa ăn thường được tổ chức ăn chung; nhằm tạo không khí thân thiện, 
nhưng chúng tôi cũng phục vụ tận phòng cho quý khách khi có yêu cầu.
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Với nhiều khu vực và những chức năng khác nhau 
(thư viện, Internet, hồ bơi, sân chơi, phòng tập thể dục 
và chăm sóc sức khỏe..) Thôn Kinh Đông được xây 
dựng với mô hình giải trí và thể dục được điều khiển 
bởi các huấn luyện viên chuyên môn. Nhưng Quý 
khách vẫn hoàn toàn tự do lựa chọn các hình thức 
tham gia vào các hoạt động theo ý thích của mình.

Các chương trình sinh hoạt hàng ngày đều có kế 
hoạch cụ thể bởi các "bộ phận chuyên môn" Quý 
khách có thể tham gia các hình thức giải trí ngay trong 
làng nghỉ dưỡng:

Thể thao: các khoá huấn luyện "thực hành" với 
phòng tập thể dục có nhiều máy móc hiện đại và an 
toàn. Hồ bơi cũng được giám sát thường xuyên 
bởi các nhân viên cứu hộ.
 
Các buổi thể dục ngoài trời với những dụng cụ truyền 
thống cũng được tổ chức hàng ngày.

CÁC SỰ KIỆN VÀ SINH 
HOẠT CỘNG ĐỒNG
 

 
Những người đam mê thực vật sẽ thích thú khi có 
dịp khám phá khu vườn với nhiều loài cây lạ.
 
Massage thư giãn, Quý khách có thể đến để được 
chăm sóc tại SPA (phòng tắm hơi, phòng xông hơi, 
bồn tắm spa, massage chân...) làm tóc, massage 
toàn thân và thẩm mỹ... để tận hưởng những cảm 
giác thoải mái và được thư giãn.
 
Một số phòng tập thể được thiết kế cho các sinh 
hoạt khác nhau, vẽ, may, thêu ren, v.v...
 
Thư viện với nhiều sách báo bổ ích cho việc tham 
khảo cùng hệ thống Internet để Quý khách có thể 

liên hệ với người thân, cũng như các hoạt động khác 
mang tính thương mại thông qua các phương tiện 
truyền thông hiện đại với hệ thống Wifi luôn có sẵn 
để hỗ trợ cho các hoạt động này. Các nhân viên phụ 
trách sẽ sẵn sàng hỗ trợ Quý khách khi cần thiết. 
 
Nhiều loại hình sinh hoạt khác cũng được tổ chức, 
Quý khách có thể tham gia và cùng nhau trao đổi 
những kinh nghiệm.
 
Các buổi sinh hoạt tại chỗ vào buổi tối hoặc những buổi 
tham quan cũng được tổ chức thường xuyên. Chúng 
tôi luôn chào đón và tạo mọi điều kiện, để những ngày 
nghỉ dưỡng của Quý khách được sinh động. Do đó, 
chúng tôi mời các sinh viên Pháp thường xuyên đến 
để trò chuyện nhằm tạo cơ hội quý khách được trao 
đổi và giao lưu.
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Y TẾ VÀ SỨC KHỎE

Đối với quý khách có thời gian lưu trú dài hạn, cần có 
sự thỏa thuận trước giữa CFE và Bệnh viện Pháp-Việt 
để tránh mọi chi phí bệnh viện; đối với các bệnh nhân 
ngoại trú, các khoản chi phí trả trước sẽ được CFE 
hoàn trả lại sau.

Quý khách sẽ được thư giãn với các dịch vụ bao 
gồm: phòng tắm hơi, phòng xông hơi, spa. Một chuyên 
viên thẩm mỹ sẽ chăm sóc sắc đẹp theo lịch hẹn. Các 
hoạt động thể dục khác tăng cường về thể chất, được 
phục vụ một cách ân cần và chu đáo bởi các nhân 
viên phụ trách .

Đội ngũ Bác sĩ và y tá đều được đào tạo và có bằng 
cấp chuyên môn. Một Bác sĩ chuyên khoa bệnh người 
già sẽ có mặt thường xuyên với sự trợ giúp của các 
Y tá, một chuyên gia dinh dưỡng sẽ chịu trách nhiệm 
về các bữa ăn. 

Việc chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Pháp-Việt 
thành phố Hồ Chí Minh (đối với công dân Pháp ở 
nước ngoài, có thẻ "an sinh xã hội" CFE) sẽ được giải 
quyết nhanh chóng chưa đầy 02 giờ. Theo quy ước 
ký kết với Bệnh viện Pháp Việt, Quý khách được 
hưởng một giá ưu đãi đặc biệt dành cho việc khám 
chữa bệnh (xét nghiệm y khoa, chụp X-quang, v.v...)
 
Trong trường hợp khẩn cấp, các bác sĩ tại chỗ sẽ 
tham vấn trực tiếp với các bác sĩ của nhóm ADEF 
Residences  ở Paris và với các bác sĩ của Bệnh viện 
Pháp-Việt, đưa ra các quyết định tốt nhất cho việc 
chăm sóc: hoặc chuyển ngay đến Bệnh viện Pháp-
Việt, hoặc được chăm sóc tại bệnh viện địa phương ở 
Củ Chi gần nơi cư trú, v.v...

Đối với Quý khách có thời gian lưu trú ngắn hạn, chúng 
tôi xin mời bạn liên hệ với bảo hiểm Y tế Pháp, để được 
cung cấp dịch vụ y tế (đối với Pháp kiều), v.v...
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Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho quý khách một 
loại hình nghỉ dưỡng cao cấp, tôn trọng nhân cách và 
nhân phẩm của con người, khuyến khích đời sống tự 
lập và hòa đồng trong một xã hội đa văn hoá giữa các 
thế hệ. Chúng tôi khát khao được mang đến cho quý 
khách cùng gia đình sự hài lòng, với tinh thần phục vụ 
chất lượng, cởi mở và kính trọng.

Để làm điều này, Thôn Kinh Đông với hầu hết nhân 
viên được đào tạo theo các tiêu chuẩn của Pháp và  
theo tiêu chuẩn của nhóm ADEF Residences.

Đội ngũ phục vụ: có trách nhiệm vệ sinh phòng, giặt 
giũ, ẩm thực đặt dưới quyền quản lý của nhân viên 
biết hai ngoại ngữ.

Bộ phận giải trí và sinh hoạt: được giám sát của 
chuyên viên biết hai ngoại ngữ.
 
Bộ phận bảo trì: chịu trách nhiệm vận hành và sửa 
chữa máy móc, được đặt dưới sự quản lý của một 
chuyên viên tốt nghiệp đại học. 

Bộ phận bảo vệ: có trách nhiệm đảm bảo an ninh về 
tài sản và con người, tạo sự an tâm cho quý khách 
khi đến nghỉ dưỡng cũng như đảm bảo hoạt động của 
các hệ thống và trang thiết bị.
 
Tất cả các bộ phận đều đặt dưới sự quản lý của người 
có trách nhiệm và biết hai ngoại ngữ. 

Bộ phận hành chính (Giám đốc cơ sở, kế toán, thư ký, 
v.v...): bao gồm nhân viên Việt Nam và Pháp, họ sẽ hỗ 
trợ và tương tác lẫn nhau trong mọi hoạt động. 

Một trong những nhân viên điều hành lúc nào cũng 
sẵn sàng giải đáp những thắc mắc nếu có.

Đội ngũ nhân viên sẽ phục vụ Quý khách, theo truyền 
thống hiếu khách và tôn trọng người lớn tuổi.
Tất cả chúng tôi cùng làm việc nhằm mang lại hiệu 
quả công việc một cách tốt nhất có chất lượng và 
mang đến sự hài lòng cho Quý khách.

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN
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LÀNG NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP TẠI VIỆT NAM

Ấp Ràng, Xã Trung Lập Thượng, 
Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84) 8 38 92 68 39

Văn phòng đại diện
35, Avenue de Lugo, 94600 Choisy le Roi, France

Điện thoại: (33) 1 56 20 10 60

info@hameauxorient.com
www.hameauxorient.com
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