BA NA HILLS GOLF CLUB WINS FOR THE FIFTH CONSECUTIVE YEAR
AT THE WORLD GOLF AWARDS
Ba Na Hills Golf Club in Da Nang, Vietnam is proud to once again be recognised as the
“Best Golf Course in Vietnam” and “Best Golf Course in Asia” by the 2021 World Golf
Awards. This is the 5th consecutive year Ba Na Hills Golf Club has won these two prestigious awards, and re-confirms the club’s position as the most awarded golf facility in
Vietnam. It is also testament to the exceptional quality and world class golf experience
provided by the club, which is managed by IMG, and features a fully floodlit 18-hole
championship layout designed by Luke Donald.
“This is an amazing achievement for the club and fantastic recognition for our stunning
golf course. Given the difficult recent times we have experienced due to the pandemic,
with border closures and the need to adapt our business model, receiving these incredible accolades is even more rewarding. With the support of our owners, Sun Group, IMG
and our team at the club, we will continue to work extremely hard, to make sure we provide our guests with the highest quality standards that we have become widely recognised for. We look forward to the re-opening of our borders and to welcoming international golfers back to Vietnam soon”, says Tim Haddon, Ba Na Hills Golf Club’s General
Manager.
Ba Na Hills Golf Club is managed by IMG and owned by Sun Group one of the leading
investors in Vietnam. The InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Novotel
Danang Premier Han River Hotel, Ba Na Hills Sun World, Sun Premier Village Primavera
and Sun Tropical Village are among some the 5-star property brands across the company’s extensive portfolio.
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SÂN GÔN BÀ NÀ HILLS GIÀNH CHIẾN THẮNG 5 NĂM LIÊN TIẾP TẠI GIẢI
THƯỞNG GÔN THẾ GIỚI
Sân gôn Bà Nà Hills một lần nữa tự hào được công nhận với hai danh hiệu “Sân Gôn
Tốt Nhất Việt Nam” và “Sân Gôn Tốt Nhất Châu Á” tại Giải thưởng Gôn thế giới 2021.
Đây là lần thứ 5 liên tiếp sân gôn được vinh danh hai giải thưởng uy tín này cũng như
được khẳng định vị thế sân gôn đoạt nhiều giải thưởng nhất Việt Nam, giải thưởng còn
là minh chứng cho chất lượng dịch vụ đẳng cấp quốc tế của sân gôn.
Sân gôn Bà Nà Hills cũng được xếp hạng ở vị trí thứ 89 trong top 100 sân gôn tốt nhất
thế giới bởi tạp chí Golf Digest. Sân gôn là tác phẩm thiết kế đầu tay của Luke Donald,
có vị thế đắc địa nằm dưới chân núi Bà Nà hùng vĩ với hệ thống đèn đêm trải dài trên
suốt 18 hố mang đến gôn thủ những trải nghiệm tuyệt vời.
Ông Tim Haddon, Tổng quản lý Sân gôn Bà Nà Hills chia sẻ: “Đây là thành tựu tuyệt vời
đối với sân gôn khi được công nhận hai giải thưởng danh giá này. Đặc biệt, trong bối
cảnh khó khăn trước đại dịch Covid, biên giới bị đóng cửa khiến mô hình kinh doanh bị
thay đổi, việc được công nhận bởi Giải thưởng Gôn thế giới càng khẳng định những giải
thưởng này thật quý giá đối với sân gôn chúng tôi. Với sự hỗ trợ của chủ đầu tư - Tập
đoàn Sun group, Tập đoàn IMG và đội ngũ nhân viên, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc thật
chăm chỉ để mang đến Quý khách hàng những trải nghiệm chơi gôn tuyệt vời nhất như
những gì mà sân gôn đã được công nhận. Chúng tôi hi vọng rằng biên giới sẽ sớm được
mở trở lại để chào đón các gôn thủ trên khắp thế giới đến Việt Nam để trải nghiệm
những dịch vụ tuyệt vời tại sân gôn trong thời gian sắp tới.”
Sân gôn Bà Nà Hills được quản lý bởi Tập đoàn IMG và đầu tư bởi Tập đoàn Sun Group
– Một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam. Khu nghỉ dưỡng InterContinental
Danang Sun Peninsula, Khách sạn Novotel Danang Premier Han River, Khu du lịch Sun
World Ba Na Hills, Dự án Sun Premier Village Primavera, Biệt thự làng nhiệt đới Sun
Tropical Village cũng là những hạng mục nổi tiếng trong danh mục đầu tư của tập đoàn
Sun Group.
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