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TÁI SINH MẦM SỐNG TẠI AN LÂM RETREATS SAIGON RIVER  
 
Tại An Lâm Retreats Saigon River, chúng tôi khuyến khích các vị khách tận dụng tối đa kỳ nghỉ 
của mình bằng cách góp phần vào sự phát triển bền vững của môi trường và xã hội. Ở đây, mọi 
thứ đều được thiết kế xoay quanh tôn chỉ bền vững - từ các biệt thự và nhà hàng (nơi hầu hết 
sử dụng nguồn nguyên vật liệu có nguồn gốc địa phương) đến các hoạt động đa dạng do khu 
nghỉ dưỡng thực hiện nhằm bảo vệ môi trường và thiên nhiên xung quanh như xây dựng hệ 
thống năng lượng mặt trời, quản lý chất thải, chính sách không sử dụng nhựa và tiết kiệm nước, 
bảo vệ thiên nhiên và phát triển xã hội.  
 
Khu nghỉ dưỡng còn xây dựng một hệ thống lọc nước tinh thể, sản xuất nước uống tinh khiết, 
được đóng vào chai thủy tinh tái chế. Vườn rau hữu cơ hỗ trợ cung cấp phần nào nguồn thực 
phẩm và đồ uống cần thiết, giúp khu nghỉ dưỡng giảm thiểu đáng kể tác động lên môi trường. 
Việc sử dụng bao bì đóng gói bằng nhựa cũng được hạn chế ở mức tối thiểu.  
 
KHU NGHỈ DƯỠNG VÀ CẢNH QUAN XUNG QUANH 
An Lâm Retreats Saigon River được thiết kế mở, hài hòa với thiên nhiên, nhằm tôn vinh vẻ đẹp 
của hệ sinh thái tự nhiên nơi đây. Hệ thống cảnh quan của khu nghỉ dưỡng được xây dựng dựa 
trên tiêu chí phục hồi môi trường sống. Chính vì thế toàn bộ hệ sinh thái tự nhiên đều được 
bảo tồn và gìn giữ bằng việc ưu tiên lựa chọn những giống cây trồng địa phương.  
 
Kiến trúc  
Kiến trúc xanh kết hợp với nội thất hiện đại và các vật liệu xây dựng địa phương như đá granite 
Thanh Hóa, gốm sứ Bát Tràng và nội thất mây tre đan mang đến một trải nghiệm nghỉ dưỡng 
đẳng cấp giữa thiên nhiên. Thiết kế thông minh giúp khu nghỉ dưỡng tối ưu hóa việc sử dụng 
nguồn năng lượng tự nhiên, đồng thời giảm thiểu tác động lên môi trường. 
 
Năng lượng mặt trời  
Toàn bộ nước nóng sử dụng tại khu nghỉ dưỡng được tạo ra từ hệ thống năng lượng mặt trời.  
 
Điều hòa nhiệt độ 
Toàn bộ hệ thống điều hòa không khí sử dụng chất làm lạnh với tác động thấp đến môi trường. 
 
NHỮNG ỨNG DỤNG THỰC TIỄN 
Tái chế 
An Lâm Retreats Saigon River luôn tiến hành phân loại và tái chế tất cả những vật dụng có thể 
nhằm giảm lượng chất thải ra môi trường.  
 
Thức ăn thừa 
Tất cả nguồn thức ăn thừa như rau và trái cây được đưa đến khu vực tái chế để sản xuất phân 
bón hữu cơ, sử dụng trong khu vườn trồng rau sạch của khu nghỉ dưỡng.  
 
Vườn rau hữu cơ 
Không gì sánh bằng hương vị tươi ngon của các loại rau sạch được hái và lựa chọn cẩn thận từ 
vườn rau hữu cơ. Để trồng các loại rau chất lượng cao, An Lâm Retreats Saigon River sử dụng 
thức ăn thừa và rau để ủ thành phân bón. Trang trại gà ngay gần đó cũng là nguồn cung cấp 
trứng gà tươi để sử dụng cho các nhà hàng và quầy bar trong khu nghỉ dưỡng.  
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Regen Lab  
Regen Lab mang đến những sáng kiến xanh sáng tạo mà các vị khách có thể áp dụng trong cuộc 
sống hàng ngày như học cách làm nến, làm xà phòng từ nguyên liệu tái chế. Các vị khách nhỏ 
tuổi khi tới đây cũng sẽ bất ngờ trước những hoạt động lý thú liên quan đến các phương pháp 
tái chế và tái sử dụng, được tham gia các lớp học về thiên nhiên và góp sức mình bảo vệ môi 
trường sống xung quanh. Tại Regen Lab, chúng tôi luôn tuân theo tiêu chuẩn 3R (Giảm thiểu, 
tái sử dụng, tái chế) để giảm thiểu tác động đến môi trường. 
 
Hệ thống lọc nước 
An Lâm Retreats Saigon River sở hữu một hệ thống xử lý nước tinh khiết, cung cấp nước uống 
cho tất cả các vị khách và toàn bộ nhân viên. Hơn nữa, để giảm thiểu việc sử dụng nhựa, nước 
được đóng trong chai thủy tinh có thể tái sử dụng, không những giúp bảo vệ môi trường mà 
còn tốt cho sức khỏe của các vị khách. 
 
Sử dụng nguồn nguyên liệu địa phương 
Ngoài việc sử dụng các nguyên liệu tự trồng, khu nghỉ dưỡng còn hợp tác với nhiều nhà cung 
cấp địa phương nhằm thúc đẩy kinh tế, đảm bảo chất lượng thực phẩm, đồng thời, mang hương 
vị đặc trưng vùng miền tới các vị khách thông qua những món ăn thơm ngon. Không những 
vậy, tiêu thụ nguyên liệu địa phương còn góp phần giảm thiểu quy trình vận chuyện và chất 
bảo quản, từ đó, giảm thiểu lượng khí thải carbon ra môi trường.  
 
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:  
Phương Anh (Ms.)  
Quản Lý Bộ Phận Tiếp Thị & Truyền Thông 
T: (+84) 96 322 3868 
E: marketing@anlam.com  
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