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TỔNG QUAN KHU NGHỈ DƯỠNG  
 
Chỉ cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh 25 phút đi bằng tàu hoặc 30 phút đi bằng xe ô tô từ Sân 
Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất, hiếm có nơi nào còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ tự nhiên như An 
Lâm Retreats Saigon River. Ẩn mình trong khu vườn nhiệt đới ngập tràn sắc xanh, bên khung 
cảnh nên thơ của dòng sông Sài Gòn hiền hoà, khu nghỉ dưỡng như một nơi ẩn náu lý tưởng 
giúp du khách rời xa mọi bộn bề của cuộc sống, để tìm về không gian riêng tư tuyệt đối và cảm 
nhận sự bình yên lắng đọng trong tâm hồn.  
 
Sự kết hợp hài hoà giữa lối kiến trúc hiện đại và vẻ đẹp truyền thống Việt Nam, cùng nét chấm 
phá bay bổng của người nghệ sĩ mang đến sự tinh tế trong từng đường nét thiết kế cho 38 
phòng cao cấp và biệt thự. 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. Với đa dạng lựa chọn 1 và 2 phòng ngủ 
cùng vị trí sát bờ sông hay ẩn mình trong khu vườn nhiệt đới, An Lâm Retreats Saigon River là 
chốn dừng chân hoàn hảo dành cho các cặp đôi, gia đình và bạn bè.  
 
Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tinh khôi và thuần khiết của hoa sen, nhà hàng Sen mang đến một 
không gian nơi thực khách có thể trải nghiệm một nền ẩm thực đa sắc của Việt Nam và thưởng 
ngoạn khung cảnh nguyên sơ, tịnh yên của thiên nhiên, đất trời. Các đầu bếp tại đây luôn dành 
sự ưu ái cho những nguyên liệu địa phương theo mùa tươi ngon, cộng hưởng với sự tài hoa và 
niềm đam mê bất tận dành cho ẩm thực Việt. Vì thế, hương vị truyền thống không những được 
lưu giữ mà còn được biến đổi một cách tinh tế khi kết hợp với kĩ thuật chế biến Tây phương. 
Để trải nghiệm thêm phần đặc biệt, các chuyên gia ẩm thực tại An Lâm Retreats Saigon River 
đã chuẩn bị những khu vực độc đáo dành riêng cho bữa ăn tối lãng mạn bên hồ bơi trong ánh 
nến lung linh, dưới bầu trời sao ở cầu tàu, hay tiệc nướng ngoài trời ngay tại villa. Mọi địa điểm 
đều được cá nhân hóa và không bị bó buộc trong bất kỳ cung cách chế biến hay không gian 
thưởng thức. Ngoài ra, thực khách có thể ghé thăm khu vực Sen Bar để thưởng thức những ly 
cocktails thơm ngon và ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn buông xuống, hay cùng người mình 
yêu tận hưởng bộ sưu tập rượu vang cao cấp phiên bản giới hạn tại Wine Cellar.  
 
An Lâm Retreats Saigon River mang đến một định nghĩa mới cho trải nghiệm hội họp và sự kiện 
khi kết hợp giữa cảm giác nguyên sơ mộc mạc và sự sang trọng, đẳng cấp, nhằm kiến tạo những 
khoảnh khắc độc đáo. Được trang bị những tiện nghi tối tân, tất cả khu vực phòng họp và tổ 
chức sự kiện đều sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp hướng sông Sài Gòn cùng lối thiết kế xanh ẩn mình 
trong thiên nhiên giúp khơi gợi trí tưởng tượng và sự sáng tạo không giới hạn.  
 
Nằm bên bờ sông hiền hòa, nơi cảnh quan thiên nhiên tạo nên một không gian riêng tư và tĩnh 
lặng tuyệt đối, An Lâm Retreats Saigon River hội tụ đầy đủ những yếu tố thiết yếu mang đến 
chuyến nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu nhằm nâng cao sức khỏe và sự gắn kết bên trong mỗi người. 
Ẩn mình giữa sắc xanh rì của khu vườn nhiệt đới, Jungle Spa mang đến những liệu trình chuyên 
sâu kết hợp giữa nguyên liệu truyền thống với phương pháp trị liệu đẳng cấp quốc tế nhằm cân 
bằng dòng chảy năng lượng và giải tỏa căng thẳng. Jungle Spa có ba phòng trị liệu, một phòng 
sauna và jacuzzi, khu vực Yoga và một phòng tập thể dục. Các chương trình chăm sóc sức khỏe 
đa dạng của khu nghỉ dưỡng bao gồm Yoga, trị liệu bằng năng lượng (Reiki), trị liệu bằng âm 
thanh, sẽ đưa các vị khách vào hành trình tái cân bằng, giúp trẻ hóa tâm trí, cơ thể và tâm hồn. 
 
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 
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thứ đều được thiết kế xoay quanh tôn chỉ bền vững - từ 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 (hệ thống năng lượng 
mặt trời, quản lý chất thải, chính sách không sử dụng đồ nhựa, tiết kiệm nước, bảo vệ thiên 
nhiên và cam kết xã hội). Khu nghỉ dưỡng còn xây dựng một hệ thống lọc nước tinh thể, sản 
xuất nước uống tinh khiết, được đóng trong những chai thủy tinh tái chế. Vườn rau hữu cơ 
cung cấp phần nào nguồn thực phẩm cần thiết, giúp khu nghỉ dưỡng giảm thiểu đáng kể tác 
động lên môi trường. Việc sử dụng bao bì đóng gói bằng nhựa được hạn chế ở mức tối thiểu.  
 
Khu vực xung quanh khu nghỉ dưỡng mang đến một không gian hoàn hảo cho những trải 
nghiệm văn hóa, với cảnh quan thiên nhiên nên thơ và nhịp sống thanh bình. Du khách có thể 
ghé thăm là một số làng nghề thủ công mỹ nghệ để hiểu hơn về con người và nét đẹp văn hóa 
địa phương. Đi xa hơn một chút vào trung tâm thành phố để tận hưởng sự náo nhiệt của Sài 
Gòn hoặc cùng chúng tôi tham quan các di tích lịch sử để tìm hiểu về những giai đoạn hào hùng 
của Việt Nam. An Lâm Retreats Saigon River cũng có rất nhiều trải nghiệm lý thú dành cho các 
vị khách từ Yoga chào buổi sáng bên bờ sông, lớp học nấu ăn Việt Nam, đến các sự kiện văn 
hóa cuối tuần.  
 
An Lâm Retreats Saigon River luôn chú trọng tới sự phát triển con người. Tất cả nhân viên ở 
đây được gọi là “ngôi sao” (star) với mong muốn dành sự trân trọng cho những cố gắng trong 
công việc, đồng thời khích lệ toàn thể đội ngũ nhân viên. Giá trị thương hiệu còn được định 
hình bởi sự chăm sóc chu đáo dành riêng cho từng vị khách khi mỗi căn biệt thự đều được phụ 
trách bởi một quản gia riêng “An”- người luôn chăm sóc và mang đến những trải nghiệm trọn 
vẹn nhất cho các vị khách trong hành trình nghỉ dưỡng tại An Lâm Retreats Saigon River. 
 
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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