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PHÀTÀU CAO TỐCTÀU HỎA

— Một kho báu ngủ yên trong rừng nhiệt đới
Một hòn đảo lý tưởng cho các nhà thám hiểmTìm hiểu về dấu ấn cổ xưa trong di tích còn lại của 

người Cái Bèo, với câu chuyện vang vọng từ 4.000 năm 
trước. Khám phá phần còn lại của cuộc xung đột giữa 
thế kỷ trước trong các hang động và bệnh viện bí mật. 
Thưởng thức những món ăn tươi ngon như hải sản, vải, 
cam Gia Luân và mật ong. Đừng quên sau đó hãy thử 
chèo thuyền kayak, leo núi, đi bộ, đi xe đạp leo núi, lặn 
biển hay đơn giản là thư giãn trên hòn đảo bình yên.

Cát Bà nổi lên là điểm đến hấp dẫn dành cho du khách 
muốn thoát mình khỏi chuyến du lịch thông thường; du 
khách muốn tìm lại niềm vui viễn du tới chốn thiên 
đường chưa được biết đến.

Sự hối hả và nhộn nhịp của Hà Nội tan dần khi bạn thực 
hiện chuyến đi dài hai giờ đến Hải Phòng. Chẳng mấy 
chốc, chuyến phà sớm đưa bạn đến đảo Cát Bà, giữa 
những trùng trùng đá vôi của Vịnh Lan Hạ hiện ra, bao 
quanh bạn. Dần hiện ra là làng chài nổi, khu Di Sản Sinh 
Quyển được UNESCO bảo tồn. Và như thế, chuyến 
viễn du của bạn tới Hotel Perle D'Orient Cat Ba, 
MGallery bắt đầu.

Nơi ẩn nấu miền nhiệt đới giữa 
mê cung biển đảo
—

•

•

•

•

•

 

 
  

Những câu chuyện sống động giữa 
thiên đường thảnh thơi.
—

Nét đẹp thiên nhiên hoang sơ trên 
hòn đảo huyền bí
—

Lịch sử bí ẩn và tầm nhìn choáng ngợp
—

Vườn quốc gia Cát Bà: Thiên đường du lịch sinh thái 
đa dạng, với những con đường mòn cao, rừng ngập 
mặn và hồ.
Đảo Khỉ: Cát trên Đảo có kết cấu độc đáo, mềm mại 
để đi bộ và tạo nên một địa điểm hoàn hảo cho những 
chuyến dã ngoại từ khách sạn.
Vịnh Lan Hạ: một trong những vịnh đẹp nhất Việt Nam 
với hàng trăm đảo nhỏ

Hang Quân y: Cách thị trấn Cát Bà 10km về phía bắc, 
bạn sẽ tới Hang Quân Y chống bom, làm sống lại nhiều 
câu chuyện về những người lính Việt Cộng huyền thoại 
cư trú trong hầm ngầm ba tầng bí mật.
Làng nổi Việt Hải: Ẩn mình trong những dãy núi cao 
quanh đảo Cát Bà, làng chài nhỏ xinh vẫn là một phần 
văn hóa độc nhất vô nhị. Cuộc sống nơi đây vẫn cứ tiếp 
diễn an nhiên như vậy hàng thế kỷ qua, giữa những khu 
rừng mít và khung cảnh yên bình.



Phong cách Đông Dương cổ điển pha nét khách biệt của 
kiểu Pháp là cảm hứng kiến trúc tạo dựng Khách sạn.

— Tận hưởng ngôi nhà bình
 yên bên bãi biển

Thưởng thức, khám phá và đắm mình trong sự quyến rũ Pháp-Việt

Thong dong về nhà trong nét 
quyến rũ Đông Dương
—
Khu nghỉ dưỡng mới xây dựng mang âm hưởng thiết 
kế Pháp hòa quyện trong không gian thiên nhiên rừng 
nhiệt đới với bãi biển trải dài. Khi bước vào sảnh hai 
tầng, du khách sẽ cảm nhận được không gian cao rộng 
thoáng đạt, nằm ngay kế bên là khu thư viện Đông 
Dương cổ điển.

Khách sạn có năm nhà hàng và bar, một bể bơi trên 
tầng thượng, một bể bơi nhìn ra biển và không gian 
phòng họp trang nhã. Xuyên suốt trong không gian là 
cảm xúc đầy hoài niệm và thương nhớ về căn nhà Việt 
Nam xưa thoang thoảng trong làn gió biển dịu nhẹ.

Một Việt Nam đích thực pha 
nét sang trọng Pháp
—

121 phòng ngập tràn trong ánh sáng mặt trời và nhìn 
ra khung cảnh ấn tượng của vịnh. Du khách sẽ có các 
trải nghiệm khác biệt khi lựa chọn lưu trú giữa các 
phòng Superior, phòng Suite, phòng Executive và 
phòng Tổng thống.
Thư giãn giữa những chiếc ghế đan bằng mây, quạt 
trần truyền thống, bồn tắm với đế chân kiểu cũ, sàn 
gỗ chất lượng cao và các mẫu ốp lát tinh xảo.
Đến với trung tâm chăm sóc sức khỏe trên tầng 
thượng và Cocoon Spa, cơ thể và tâm hồn của bạn 
sẽ được nuông chiều với tất cả các phương pháp tự 
nhiên, các buổi tập yoga và các liệu pháp điều trị riêng 
nâng niu và nạp lại năng lương tươi trẻ cho bạn.
Indochine Kitchen, Akoya, Rock’s Bar, Indochine 
Lounge và Vitality Bar kích thích các giác quan của 
bạn với các món ăn được tô điểm trên khung cảnh 
thư giãn và thân mật.
Tận hưởng không gian tại Kids' Club và chuyến đi 
trong ngày tới đảo nhỏ, hang động, nông trang hay 
khu di tích lịch sử.

•

•

•

•

•

Đông Dương quyến rũ, nét xa hoa đương đại

KHÁCH SẠN QUA
MỘT CÁCH NHÌN

Mỗi kỳ nghỉ tại Hotel Perle D'Orient Cat Ba, MGallery là 
sự hòa quyện tuyệt vời giữa vẻ đẹp Pháp và nét duyên 
dáng Việt Nam.

Hệ thống phòng phong cách và thiết kế thanh lịch đem 
lại không gian chốn thiên đường với nhiều bar, nhà 
hàng và không gian phòng họp tinh tế kết hợp hoàn hảo 
với trung tâm chăm sóc sức khỏe, Spa Cocoon hiện đại.



Phòng
Junior Suite

Không gian ấm cúng nhưng rộng mở với ban công thoáng và cửa sổ lớn. 
Đồ nội thất duyên dáng giúp bạn có những phút giây thư thái tận hưởng 
toàn cảnh ra vịnh và các đảo nhỏ khi ánh chiều buông.

Hệ thống cửa từ trần tới sàn nhà giúp bạn có cái nhìn toàn cảnh ra đảo 
lớn nhỏ. Cùng thỏa mình trong không gian phòng tắm tinh tế với các sản 
phẩm chăm sóc cơ thể cao cấp.

39 m2

Phòng Classic

Trên chiếc giường cỡ lớn với tấm rèm che, bạn sẽ được đắm mình trong 
không gian Pháp Việt, gợi nhớ về một thời hoàng kim. Ghế lưng tựa làm 
bằng mây đan là những hoài niệm về thủa xưa lưu luyến trong làn gió 
biển mênh mang.

Ánh sáng từ khu ban công riêng biệt làm sáng lên nội thất phòng, hài hòa 
với hệ thống chiếu sáng dịu nhẹ. Không gian phòng tắm với hương thơm 
quyến rũ và những sản phẩm chăm sóc cơ thể cao cấp. 

46 m2

Phòng Superior

Với ban công rộng rãi và bồn tắm đế cao cùng vòi tắm đứng độc đáo. 
Bàn làm việc bằng gỗ cổ điển và ghế ngồi sang trọng truyền cảm hứng 
cho sự sáng tạo và tập trung.

Thư giãn trên những chiếc ghế đan bằng mây và giường nằm cỡ lớn, nơi 
bạn có thể phóng tầm nhìn ra đường chân trời thấp thoáng từ ban công. 
Chào mừng tới với không gian cổ điển và chốn riêng biệt.

Phòng Deluxe

Không gian thư giãn sang trọng rộng rãi được bố trí với khu vực tiếp khách 
tinh tế, giường cỡ lớn với ban công ấn tượng. Bàn làm việc riêng biệt giúp 
bạn kết nối với thế giới suốt kỳ nghỉ, trong khi phòng chờ và ban công 
đem đến cho bạn những khoảnh khắc mộng mơ của riêng mình.

Bồn tắm cỡ lớn và không gian tắm được thiết kế cho các cặp đôi, là nơi 
hoàn hảo cho những giây phút nghỉ dưỡng. Junior Suite được lấy cảm 
hứng từ sự sang trọng trong thiết kế Pháp cho một không gian lãng mạn.

71 m2

59 m2
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Phòng
Executive Suite

Phòng 
Deluxe Suite 

Hoàn hảo cho các gia đình với không gian phòng ngủ lớn kết nối với phòng 
hai giường nhỏ kế bên. Khu vực chung phù hợp cả với cha mẹ hoặc trẻ 
nhỏ, là nơi lý tưởng để có phút giây quây quần bên gia đình.

Tận hưởng khoảnh khắc ấm cúng gia đình trong không gian đậm chất Pháp 
với cửa sổ cao nhìn bao quát ra ban-công, bàn làm việc riêng nhìn ra đại 
dương, khu tắm riêng biệt với bồn tắm sang trọng.

Nâng tầm sang trọng với phòng Executive Suite, căn phòng được bố trí 
ban công rộng lớn đón ánh sáng tự nhiên, tô điểm bởi nội thất đậm chất 
Đông Dương làm không gian trở lên sống động và đầy màu sắc. Một cảm 
giác đặc biệt khi bạn rảo bước từ phòng ngủ Master ra đến ban công, với 
phân bố diện tích hợp lý, căn phòng đảm bảo không gian cho các gia đình 
lớn tận hưởng sự riêng tư.

Phòng khách ấn tượng là sự kết hợp của nghệ thuật địa phương và nội 
thất hiện đại. Giường cỡ lớn, khu vực làm việc với tầm nhìn ra biển mang 
lại một cảm giác thật ấn tượng. Đắm chìm trong sự thư giãn đầy sang 
trọng từ bồn tắm lớn được trang trí công phu.

72 m2

77 m2

Phòng Tổng thống nằm tách biệt trên tầng mười, thể hiện đẳng cấp sang 
trọng kết hợp giữa nét thanh lịch và lộng lẫy của một Việt Nam thời xưa 
cũ. Căn phòng mang tới tầm nhìn toàn cảnh 180 độ đầy mê hoặc nhưng 
vẫn đảm bảo không gian riêng tư với ban công rộng rãi. Phòng khách 
trung tâm kết nối hài hòa tới các phòng liền kề tạo nên sự hoàn hảo cho 
một buổi tiệc, cùng thiết kế giữa lối vào và phòng khách không chỉ đảm 
bảo an ninh mà còn đem lại cảm giác thoải mái.

Nhà bếp riêng trong phòng mang tới sự tiện lợi nơi khách nghỉ dưỡng có 
thể chủ động với những bữa ăn riêng tư. Phòng ăn có bàn tiệc ấm cúng 
tạo sự hoàn hảo cho các cuộc trò chuyện thân mật được diễn ra xuyên 
suốt. Những bức tranh và đồ trang trí đẳng cấp từ các nghệ sĩ hàng đầu 
Việt Nam tạo cho không gian phòng một dấu ấn riêng và đẳng cấp. Các 
tác phẩm nghệ thuật khơi gợi sự tò mò về một Đông Dương lộng lẫy hòa 
quyện cùng nét quyến rũ độc đáo mang dấu ấn cá nhân.

Phòng
Tổng thống

180 m2



Thưởng thức ẩm thực đến từ đất nước mặt trời mọc 
qua các món hải sản tươi sống được đánh bắt tại địa 
phương, thực đơn bao gồm các món ăn được trình diễn 
ngay trước mắt bạn theo phong cách Omakase. Ánh 
đèn mờ ảo tạo ra những không gian ấm áp lấy bối cảnh 
từ những bữa tối riêng tư. Khu phòng lớn hơn và phòng 
riêng là hoàn hảo cho bữa ăn tối. Đội ngũ nhân viên tận 
tình chu đáo được đào tại theo quy chuẩn của văn hóa 
Nhật Bản. Sushi, shashimi, gyoza, và umami tạo nên 
một sự cân bằng dinh dưỡng cùng bít tết Wagyu nhập 
khẩu, hải sản tươi sống  và các loại rau củ. Đặc trưng 
của ẩm thực Nhật Bản được truyền tải trong các món 
ăn từ nguyên liệu Organic lành mạnh được chế biến 
bởi các đầu bếp bậc thầy.

— AKOYA
Chất thanh lịch Nhật Bản

Đi lang thang đến Rock’s Bar và bỏ lại tất cả sự mệt 
mỏi, để đắm mình giữa thiên nhiên trong những bữa ăn 
ngoài trời, phù hợp với tên gọi của bar - những tảng đá 
vôi cao chót vót phía trên. Thưởng thức các loại bia 
nhập khẩu hay sản xuất tại địa phương bên cạnh các 
món nướng bên hồ bơi trong nền nhạc sôi động dưới 
ánh hoàng hôn và cùng lúc nhâm nhi một ly cocktails 
ấn tượng.

— Rock’s Bar
Một ốc đảo siêu phàm mùa lễ hội

Trải nghiệm một cảm giác của tuyệt vời khi sải bước 
xuống cầu thang là lối dẫn đến những chiếc ghế dài và 
bàn ăn sang trọng. Sân hiên ngoài trời kiểu Đông Dương 
dẫn lối ra đại dương xanh, trong khi bếp mở mang lại 
trải nghiệm đón chào thực khách. Với đội ngũ nhân viên 
tận tình chu đáo, luôn tận tâm phục vụ khách nghỉ 
dưỡng; Indochine Kitchen mời thực khách đến gần với 
nhau để chia sẻ và hưởng thụ. Thực đơn nhà hàng đa 
dạng và phong phú, các món ăn thể hiện sự giao thoa 
giữa văn hóa địa phương và quốc tế sẽ càng thú vị hơn 
khi đươc kết hợp với thực đơn đồ uống độc đáo.

— Indochine Kitchen
Bữa tiệc ẩm thực dành cho mọi giác quan

Thỏa mãn vị giác trong không gian nội thất quyến rũ. 
Còn gì tuyệt vời hơn khi thưởng thức những ly trà cao 
cấp cùng dịch vụ đẳng cấp quốc tế. Nét độc đáo của trà 
truyền thống Việt Nam sẽ được kết hợp cùng các loại 
thảo mộc và hoa quả tự nhiên, mang đến một trải 
nghiệm vô cùng hấp dẫn. Các loại cocktail và mocktails 
kết hợp cùng với nhiều loại rượu vang cao cấp cùng với 
thiết kế độc đáo của căn phòng như muốn đưa bạn du 
hành qua năm tháng.

— Indochine Lounge
Tận hưởng hương vị khác biệt

trong không gian tinh tế 

Hoàng hôn rực rỡ của vịnh Lan Hạ xuất hiện lung linh trên 
ban công, chỉ cần phóng tầm mắt xuống là ánh nhìn của 
bạn đã chạm đến một hồ bơi lung linh, và đầy sôi động. 
Buông mình trên chiếc ghế salon sang trọng, thả mình và 
thưởng thức thực đơn với các món ăn tốt cho sức khỏe 
và lặn xuống hồ bơi như một liệu pháp rửa trôi muộn 
phiền. Thực đơn tại Vitality Bar tập trung sử dụng những 
thực phẩm, đồ uống tăng cường hệ tiêu hóa, miễn dịch 
hay gìn giữ vóc dáng.

— Vitality Bar
Điểm nhấn sang trọng giữa đại dương xanh



Dịch vụ hướng tới gia đình
—
Đồng phục của nhân viên khách sạn thêu hình quạt giấy, 
họa tiết trang trí hàng trăm năm tuổi là biểu tượng văn 
hóa và sự hiếu khách của người Việt Nam

— Làm sống lại cơ thể và tâm hồn
Tận hưởng tiện ích vượt ngoài khuôn khổ truyền thống và cảm nhận sự tinh tế

Câu lạc bộ trẻ em và hồ bơi: Còn gì hơn khi các bé 
được tận hưởng kỳ nghỉ cũng gia đình với các hoạt 
động xuyên suốt an toàn và lành mạnh từ câu lạc bộ 
trong nhà, cho đến thể thao ngoài trời dưới sự phục 
vụ tận tình của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Trẻ 
em từ mười tuổi trở xuống có không gian vui chơi theo 
chủ đề đại dương. Phụ huynh có thể tham gia cùng 
các con trong các hoạt động tại đây.

Trung tâm chăm sóc sức khỏe và Cocoon Spa: nạp lại 
nguồn năng lương tươi trẻ cho cơ thể bạn. Bao gồm 
các phòng trị liệu riêng lẻ, nơi bạn có thể thư giãn trong 
sự tách biệt thú vị mà nhẹ nhàng. Làm dịu tâm trí, cơ 
thể và tinh thần của bạn với massage truyền thống của 
Việt Nam, phương pháp làm đẹp, giải độc hoàn toàn 
tự nhiên cùng các buổi tập yoga và phòng tắm hơi.

Cung cấp năng lượng cho cơ 
thể của bạn, khám phá kho báu 
tiềm ẩn trên đảo 
—
Tái tạo năng lượng khi lưu trú tại khách sạn, trên bãi 
biển, trong rừng hay dưới nước

Khám phá: Các tour du lịch ngắn sẽ đưa bạn trải 
nghiệm các hoạt động thú vị chưa từng có. Đi bộ 
xuống những con đường mòn dài mát mẻ, khám phá 
các di tích lịch sử. Mỗi chuyến đi trong ngày đã được 
thiết kế cho bạn có thể cảm nhận những nét nổi bật 
nhất của tự nhiên, lịch sử và văn hóa xung quanh đảo 
Cát Bà.

Phòng tập: Mọi tiện nghi tân tiến nhất được cung cấp 
nhằm đảm bảo cho bạn có một kỳ nghỉ thật vẹn toàn 
trong khi vẫn duy trì chu trình chăm sóc sức khỏe.

•

•

•

•

 

Sảnh trang trí công phu cao hai tầng và được mô phỏng 
theo thư viện Đông Dương cổ điển. Đây là nơi dẫn lối 
khách vào không gian hiện đại. Bên trong khách sạn, 
du khách có cơ hội lấy lại năng lượng từ trung tâm chăm 
sóc sức khỏe và Cocoon Spa, thư giãn tại khu vui chơi 
dành riêng cho trẻ nhỏ, bể bơi hay tham gia các tour du 
lịch trong ngày.

Sự quyến rũ và trang nhã

TIỆN NGHI
KHÁCH SẠN
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Trải nghiệm liệu trình trẻ hóa, thư giãn thông qua

sự kết hợp của nhiều phương pháp trị liệu.

—
Chủ đạo trong thiết kế nội thất được lấy cảm hứng từ 
cây tre Việt Nam, thiết kế mộc mạc nhưng không kém 
phần sang trọng như hòa mình cùng đặc tính của tre: 
dẻo dai, rắn chắc và đầy sức sống. Thiết kế 360 độ mở 
rộng lấy cảm hứng từ kiến trúc truyền thống Việt Nam 
chắc chắn sẽ truyền cho bạn cảm giác thư thái nhẹ 
nhàng.

Thư giãn ngay trong lòng khách sạn.

—
Trung tâm chăm sóc sức khỏe và spa cung cấp liệu 
pháp trẻ hóa sử dụng thảo dược. Các phương pháp 
truyền thống và hiện đại của người Việt Nam kết hợp 
hài hòa với nhau trong rất nhiều gói trị liệu.

Cocoon Spa, nơi trú ẩn trên tầng mây

—

Níu giữ thời gian cùng các phương pháp trị liệu 

tân tiến, độc đáo

—

Thả mình tận hưởng một loạt các phương pháp chăm 
sóc sắc đẹp và sức khỏe hiện đại trong suốt thời gian lưu 
trú của bạn qua các buổi tập yoga. Đắm mình và phóng 
tầm mắt dõi theo bình minh hay hoàng hôn như một sự 
hồi sinh cho cơ thể. Và cuối cùng, ngâm mình sảng khoái 
trong bể bơi nước nóng quanh năm sẽ làm sạch tâm trí. 
Các phòng tắm và xông hơi tạo không gian yên tĩnh giúp 
khách khôi phục lại sức sống một cách nhanh nhất.

Thiết kế vỏ kén sẽ khiến bạn đắm chìm trong sự an 
nhiên tự tại để cảm nhận từng giác quan được mở rộng. 
Sự căng thẳng sẽ được lột bỏ thông qua liệu trình 
massage truyền thống của Việt Nam tiến hành bởi các 
nhân viên mát xa được đào tạo chuyên nghiệp.

TRẢI NGHIỆM
TUYỆT VỜI VỚI DỊCH

VỤ CHĂM SÓC SỨC
KHỎE & SPA



Lưu giữ kỷ niệm khó quên tại 
phòng Đại tiệc Crystal - 351 m2

—
Phòng Đại tiệc Crystal với 190 chỗ ngồi. Sự kiện của 
bạn sẽ được chăm sóc và quản lý chu đáo bởi nhân 
viên giàu kinh nghiệm, với nhiều món ăn đặc trưng 
Châu Á đến từ đầu bếp lành nghề. Hệ thống trần cao 
với ánh sáng từ đèn pha lê đem lại không gian lộng lẫy. 
Hệ thống đèn cảm biến, hệ thống lưu thông không khí 
phù hợp với sự kiện đông người. Với ban công rộng và 
thoáng đạt, phòng Đại tiệc sẽ đem lại khoảnh khắc khó 
quên từ sự kiện cho tới đám cưới xa hoa.

Những buổi hội họp hiệu quả tại 
phòng Tonkin - 98 m2

—
Phòng họp Tonkin (98 m2) với 26 chỗ ngồi xếp sẵn 
dạng bàn họp phục vụ từng nhu cầu đặc biệt của 
khách, đến từ chuyên gia sự kiện dày dạn kinh nghiệm 
cũng như đầu bếp lành nghề. Bên cạnh đó là hệ thống 
cách âm, công nghệ nghe nhìn và kỹ thuật số mới nhất, 
một loạt cuộc họp chuyên ngành. Hàng hiên bao quanh 
cung cấp không gian nghỉ ngơi và khu vực cocktail 
hoàn hảo, với khung cảnh đại dương thư giãn.

— KIẾN TẠO SỰ KIỆN NỔI BẬT
Đông - Tây hợp điểm dành cho sức sáng tạo

Không gian sự kiện hoàn hảo và trang trọng

TIỆC CƯỚI,
HỘI HỌP & SỰ KIỆN

PHÒNG ĐẠI TIỆC CRYSTAL

PHÒNG TONKIN

ROCK’S BAR

PHÒNG TONKIN 12 8.2 598 18

 
 

PHÒNG ĐẠI TIỆC CRYSTAL 351 19020 17.5 38 50160 210

PHÒNG
KÍCH THƯỚC SỨC CHỨA

DIỆN TÍCH
(M2) DÀI (M) RỘNG (M) CAO (M) RẠP HÁT LỚP HỌC BÀN HỌP XẾP CHỮ U TIỆC COCKTAIL

TIỆC

120 (Bàn 10)
176 (Bàn 8)

105 2 4.2 72



Hãy đến với chúng tôi để có một trải 
nghiệm đáng nhớ nhất

TẠO DỰNG NHỮNG 
KHOẢNH KHẮC 

ĐÁNG NHỚ- 

Trải nghiệm thiên đường trong ngày
—
Vịnh Lan Hạ tọa lạc tại phía đông đảo Cát Bà, với làn 
nước trong vắt trôi dưới mũi thuyền hoang sơ mà kỳ vỹ. 
Hành trình khám phá vịnh sẽ đưa bạn đến với những 
làng chải nổi mộc mạc trôi giữa mảng màu xanh hoàn 
hảo của bầu trời trong vắt xuyên qua khoảng sáng tối 
đến bãi biển Ba Trái Đào, vịnh Lan Hạ là của riêng bạn 
để tận hưởng 

Chuyến đi từ bình minh đến hoàng hôn bắt đầu bằng 
việc đắm mình trong ánh ánh sáng dịu nhẹ của bình 
minh, lan tỏa tâm hồn bên bữa sáng thịnh soạn trên bãi 
biển. Buông bỏ dòng suy nghĩ của bạn, hay đơn giản 
chỉ ngả mình, tận hưởng và lắng nghe dòng nước trôi 
ra như những dòng tâm sự thầm kín.

Phiêu lưu sóng nước trên vịnh Lan Hạ 
—
Khám phá vùng nước mênh mông của Vịnh Lan Hạ 
bằng các dịch vụ thể thao đã dạng: trèo thuyền kayak, 
hưởng thụ trên du thuyền hay lặn mình lướt qua những 
rặng san hô rực rỡ. Tại đây, bạn sẽ có cơ hội khám phá 
hang Luồn và hang Tiên Ông ẩn mình đầy kỳ bí. Làng 
chải nổi Cửa Vân cùng Hồ Ba Hàm với hệ thống ba hồ 
nối liền liên kết qua các đường hầm như khám phá các 
bí ẩn vượt thời gian. Hoàng hôn khép lại như đưa tâm 
hồn bạn quay lại những cuộc phiêu lưu đáng nhớ đã 
qua.

Nơi bãi biển là của riêng bạn
—

Các trang trại nuôi trồng hữu cơ chào đón thực khách 
đến khám phá và thưởng thức ẩm thực tuyệt vời từ văn 
hóa địa phương. Dừng bước chân nơi đây, bạn sẽ có cơ 
hội ghi lại những khoảng khắc hay câu chuyện trên đảo 
đã và đang diễn ra từ nhiều thế hệ. Khám phá ẩm thực 
Việt Nam từ các lớp học nấu ăn sẽ tạo cho bạn cảm giác 
thân thương ấm cúng cùng gia đình.

Khám phá một Việt Nam 
mới đậm chất bản địa. Trải nghiệm ẩm 
thực ngay trên chính nông trại
—
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