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Discounts up to 60% on 
accommodations, food, weddings, 
meeting rooms, seminars, 
conferences, and entertainment 
services offered by Saigontourist 
Group’s nationwide system.
Valid from now until the end of September 30, 2022

SAIGONTOURIST GROUP’S 
SPECIAL PROMOTIONS
QUARTER III, 2022

Ưu đãi đến 60% các dịch vụ lưu trú, ẩm 
thực, tiệc cưới, dịch vụ hội thảo, hội 
nghị và giải trí từ các đơn vị thành 
viên thuộc hệ thống Saigontourist 
Group trên toàn quốc.
Áp dụng từ nay đến hết ngày 30/9/2022

Chương trình Khuyến mãi đặc biệt
của Saigontourist Group
Quý III năm 2022

60%
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Vui lòng xem thông tin danh bạ các đơn vị thành viên của Saigontourist Group tại trang 128-129-130

KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT

DỊCH VỤ LƯU TRÚ

u TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Khách sạn 5 sao Rex Sài Gòn 
ưu đãi đến 45% trên giá công bố dành 
cho khách đặt phòng qua các kênh 
online và kênh phân phối trực tiếp 
trên website khách sạn.
..................  
Khách sạn 5 sao Grand 
Sài Gòn giới thiệu gói “Saigon 
Experience Package” giá chỉ 2,299 
triệu đồng dành cho 2 khách, gồm 1 
đêm phòng, ăn sáng, ăn trưa hoặc 
ăn tối với 1 món ăn trong thực đơn 
“Đặc sản Ẩm thực địa phương trong 
lòng khách sạn 5 sao” kèm 1 đơn vị 
thức uống.
..................  
Với gói “Trải nghiệm khách sạn di 
sản 5 sao” có giá 2,499 triệu đồng 
dành cho 2 khách, khách sạn 5 
sao Majestic Sài Gòn mang lại 
cho du khách cơ hội trải nghiệm 1 
đêm phòng Colonial City Deluxe, 
miễn phí buffet sáng dành cho 2 
khách và miễn phí 1 chiều đưa, đón 
sân bay hoặc tận nhà trong bán 
kính 7 km.  
..................  
Khách sạn boutique cổ kính 
Continental Sài Gòn ưu đãi 
10% giá phòng, miễn phí đón sân 
bay cho các booking lưu trú từ 4 
đêm trở lên và tặng vé xe buýt hai 
tầng Hop On - Hop Off cho các 
booking ở từ hai đêm liên tiếp.
..................  
Khách sạn 4 sao Kim Đô
tọa lạc ngay phố đi bộ Nguyễn Huệ 
dịp này ưu đãi giá phòng chỉ còn 1,4 
triệu đồng, bao gồm ăn sáng, ngoài 
ra tặng kèm 1 voucher ăn sáng cho 
khách lưu trú từ 3 đêm liên tục, 
được sử dụng tại Royal Coffee.
Cùng khu vực phố đi bộ Nguyễn 
Huệ, khách sạn Oscar Sài Gòn phục 
vụ mức giá phòng ưu đãi, chỉ còn từ 
780.000 đồng/đêm cho hạng phòng 
Oscar Elegant.
..................  

Khách sạn Sài Gòn đang có 
chuơng trình ưu đãi lên đến 50% 
cho các hạng phòng.
..................  
Khách sạn Đồng Khánh
ưu đãi 30% giá phòng, với giá chưa 
giảm từ 1,12 triệu đồng, bao gồm 
buffet sáng.
..................  

Khách sạn Đệ Nhất toạ lạc gần 
sân bay Tân Sơn Nhất đang có ưu 
đãi với giá từ 910.000 đồng/đêm, đã 
bao gồm ăn sáng, miễn phí đưa hoặc 
đón sân bay, kèm ưu đãi 10% trên 
giá ăn tại nhà hàng Hoa Viên và 
nhà hàng Cơm Tấm S.B.C.
.................. 
Làng Du lịch Bình Quới
có “Combo nghỉ dưỡng trọn gói” 
chỉ với 1,499 triệu đồng dành cho 2 
khách, bao gồm điểm tâm sáng, cơm 
trưa và set menu ăn tối “Món ngon 
miền biển” tại Khu du lịch Bình 
Quới 2 hoặc buffet “Khẩn Hoang 
Nam Bộ” tại Khu du lịch Bình Quới 
1 vào cuối tuần.
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Please check out the member units of Saigontourist Group on pages 128-129-130

SPECIAL PROMOTIONS

ACCOMMODATION

u IN HO CHI MINH CITY

5-star Rex Hotel offers up to 
45% discount off the published rate 
for guests booking through online 
channels and direct distribution 
channels on the hotel website.
..................  
5-star Hotel Grand Saigon 
introduces the “Saigon Experience 
Package,” priced at only 2,299 
million VND for 2 guests, including 
1 room night, breakfast, lunch or 
dinner with 1 dish from the “Local 
culinary specialties in the heart of a 
5-star hotel” with 1 drink unit.
..................  
With the package “5-star heritage 
hotel experience” priced at 2,499 
million VND for 2 guests, the 
5-star Hotel Majestic Saigon 
offers guests the opportunity to 
experience 1 night of Colonial City 
Deluxe room, free buffet breakfast 
for 2 guests and free one-way 
airport pick up or drop off within a 
7 km radius.
..................  

Classical Boutique Hotel 
Continental Saigon offers 10% 
discounts on room rates, free 
airport pick-up for bookings staying 
4 nights or more, and a Hop On - 
Hop Off double-decker bus ticket 
for bookings from two consecutive 
nights or more.
.................. 
4-star Kim Do Hotel (Royal 
Hotel Saigon), located on 
Nguyen Hue pedestrian street, 
offers a room rate at only 1.4 
million VND on this occasion, 
including breakfast, and an 
additional breakfast voucher for 
guests staying from 3 consecutive 
nights, to use at Royal Coffee.
In the same area as Nguyen Hue 
pedestrian street, Oscar Saigon 
Hotel offers preferential room rates, 

from only 780,000 VND/night for 
Oscar Elegant room.
..................  
Saigon Hotel is having a 
promotion program up to 50% for 
all room types.
..................  
Dong Khanh Hotel offers 30% 
discounts on room rates, with prices 
not yet reduced from 1.12 million 
VND, including breakfast buffet.
..................  
De Nhat Hotel located near 
Tan Son Nhat Airport is having a 
promotion with prices from 910,000 

VND/night, including breakfast, 
free airport pick-up or drop-off, 
plus a 10% discount on the price 
of food at Hoa Vien and Com Tam 
S.B.C restaurants.
.................. 
Binh Quoi Tourist Village
has a “Resort combo package” with 
only 1,499 million VND for 2 guests, 
including breakfast, lunch and 
“Delicious coastal dishes” dinner 
set menu at Binh Quoi Tourist Area 
2 or “Khan Hoang Nam Bo” buffet 
at Binh Quoi 1 Tourist Area at the 
weekend.
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Vui lòng xem thông tin danh bạ các đơn vị thành viên của Saigontourist Group tại trang 128-129-130

KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT

DỊCH VỤ LƯU TRÚ
u TẠI CÁC TỈNH, THÀNH KHÁC

Khách sạn 4 sao Sài Gòn - 
Vĩnh Long (Vĩnh Long) ưu đãi giá 
phòng chỉ còn từ 900.000 đồng/đêm.
.................. 
Khu nghỉ dưỡng 4 sao
Sài Gòn - Phú Quốc (Kiên 
Giang) áp dụng mức ưu đãi đến 40% 
cho một số hạng phòng, chỉ còn từ 
950.000 đồng/đêm.
.................. 
Khu nghỉ dưỡng 4 sao Sài Gòn 
- Ninh Chữ (Ninh Thuận) ưu đãi 
từ 40% - 60% giá phòng, chỉ còn từ 
950.000 đồng/đêm dành cho 2 khách 
và 2 trẻ em dưới 6 tuổi, bao gồm ăn 
sáng, trà chiều; đặc biệt khách ở 10 
phòng sẽ được miễn phí 1 phòng.
.................. 
Khách sạn 4 sao Sài Gòn - 
Phú Yên (Phú Yên) áp dụng mức 
giá phòng vô cùng hấp dẫn, chỉ từ 
900.000 đồng dành cho 2 khách, 
tặng voucher dùng thực đơn à-la-
carte trị giá 200.000 đồng; khách 
lưu trú 3 đêm phòng liên tục được 
tặng thêm 1 đêm phòng.
.................. 
Khách sạn Saigontourane 
(Đà Nẵng) ưu đãi giá phòng, chỉ còn 
từ 480.000 đồng cho phòng đơn và 
520.000 đồng cho phòng đôi.
.................. 
Khách sạn cổ 4 sao Sài Gòn 
- Morin (Huế) có giá phòng chỉ từ 
1,099 triệu đồng/đêm dành cho 2 
khách, bao gồm ăn sáng.
.................. 

Khách sạn Sài Gòn - Đông Hà 
(Quảng Trị) áp dụng giá phòng chỉ 
từ 750.000 đồng, bao gồm ăn sáng.
.................. 
Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên 
(Nghệ An) giá phòng chỉ từ 590.000 
đồng và giảm 15% cho dịch vụ giặt ủi.
.................. 
Khách sạn 4 sao Sài Gòn - 
Ban Mê (Buôn Ma Thuột) đang 
áp dụng chương trình “Early bird 
check-in,” ưu đãi ngay 200.000 
đồng/phòng cho khách đặt phòng 
trước ít nhất 14 ngày, chỉ còn từ 
850.000 đồng/đêm, gồm ăn sáng 
dành cho 2 khách.
.................. 

Khách sạn 4 sao Sài Gòn - 
Phú Thọ (Phú Thọ) ưu đãi 40% giá 
phòng, còn 1,2 triệu đồng/đêm phòng; 
khách lưu trú từ 3 đêm liên tiếp sẽ 
được ưu đãi thêm 10% giá phòng.
.................. 
Khách sạn 5 sao Majestic - 
Móng Cái (Quảng Ninh) áp dụng 
mức giá phòng ưu đãi, chỉ còn từ 
900.000 đồng/đêm phòng.
.................. 
Khách sạn 4 sao Sài Gòn -
Hạ Long (Quảng Ninh) có giá 
phòng ưu đãi, còn từ 1,4 triệu đồng/
đêm phòng.
..................
Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn 
- Bản Giốc (Cao Bằng) ưu đãi 
giá phòng chỉ còn 750.000 đồng/
đêm dành cho 2 người, bao gồm ăn 
sáng, kèm ưu đãi 10% giá dịch vụ 
ẩm thực khi khách ăn uống tại nhà 
hàng trong khu nghỉ dưỡng.
.................. 
Đến với khu nghỉ dưỡng
Sài Gòn - Ba Bể (Bắc Kạn), 
khách đặt phòng trực tiếp từ 
website của khu nghỉ dưỡng sẽ 
nhận được ưu đãi hấp dẫn: ở từ 1 
đến 2 đêm sẽ được ưu đãi 20% giá 
phòng và 15% dịch vụ ẩm thực. 
Khách đến từ các Sở ngành và đoàn 
thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và 
các tỉnh, thành lân cận sẽ được ưu 
đãi 30% giá phòng.
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Please check out the member units of Saigontourist Group on pages 128-129-130

SPECIAL PROMOTIONS

u IN OTHER PROVINCES 
    AND CITIES

ACCOMMODATION

4-star Saigon - Vinh Long 
Hotel (Vinh Long) offers room 
rates from only 900,000 VND/night.
.................. 
4-star Saigon - Phu Quoc 
Resort (Kien Giang) applies a 
discount of up to 40% for some room 
types, only from 950,000 VND/night.
..................  
4-star Saigon - Ninh Chu 
Resort (Ninh Thuan) offers 
discounts from 40% - 60% off room 
rates, only from 950,000 VND/night 
for 2 guests and 2 children under 
6 years old, including breakfast, 
afternoon tea; Especially, guests 
booking 10 rooms will recieve 1 
room for free.
.................. 
4-star Saigon - Phu Yen 
Hotel (Phu Yen) applies extremely 
attractive room rates, from only 
900,000 VND for 2 guests, giving 
200,000 VND worth of vouchers for 
à-la-carte menu; Guests staying for 
3 consecutive nights will receive 1 
extra room night.
.................. 
Saigontourane Hotel
(Da Nang) offers room rates from 
only 480,000 VND for a single room 
and 520,000 VND for a double room.
.................. 
The Old Saigon - Morin Hotel 
(Hue) has room rates from only 
1,099 million VND/night for 2 
guests, including breakfast.
.................. 
Saigon - Dong Ha Hotel 
(Quang Tri) applies room rates 
from only 750,000 VND, including 
breakfast.
.................. 
Saigon - Kim Lien Hotel
(Nghe An) offers room rates from 
only 590,000 VND and 15% off 
laundry service.
.................. 
4-star Saigon - Ban Me Hotel 
(Buon Ma Thuot) is applying the 
“Early bird check-in” program, 
an immediate discount of 200,000 
VND/room for guests who book at 
least 14 days in advance, only from 
850,000 VND/room night, including 
breakfast for 2 guests.
.................. 

4-star Saigon - Phu Tho 
Hotel (Phu Tho) 40% discount on 
room rates, now 1.2 million VND/
night room; Guests staying from 
3 consecutive nights will receive 
an additional 10% discount on the 
room rate.
.................. 
5-star Majestic - Mong Cai 
Hotel (Quang Ninh) applies 
preferential room rates, only from 
900,000 VND/ room night.
.................. 
4-star Saigon - Ha Long 
Hotel (Quang Ninh) has 
preferential room rates, from 1.4 
million VND/night.
.................. 
Saigon - Ban Gioc Resort
(Cao Bang) offers a room rate 

of only 750,000 VND/night for 2 
people, including breakfast, with a 
10% discount on food service prices 
when guests eat at the restaurant 
belonging to the resort.
.................. 
Coming to Saigon - Ba Be 
Resort (Bac Kan), guests who book 
directly from the resort’s website 
will receive an attractive offer: 
those staying from 1 to 2 nights 
will receive a 20% discount on the 
room rate and 15% discount on food 
services. Guests from departments 
and organizations in Bac Kan 
province and neighboring provinces 
and cities will receive a discount of 
30% off the room rate.
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Vui lòng xem thông tin danh bạ các đơn vị thành viên của Saigontourist Group tại trang 128-129-130

KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT

DỊCH VỤ ẨM THỰC, TIỆC, HỘI NGHỊ VÀ GIẢI TRÍ 

u TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Khách sạn Rex Sài Gòn
áp dụng giá khuyến mãi tiệc cưới 
từ 6,5 triệu đồng/bàn, bao gồm thực 
đơn chọn sẵn và nước uống trọn gói 
trong 2 tiếng dành cho khách đặt từ 
10 bàn trở lên.
..................  
Khách sạn Grand Sài Gòn 
có gói tiệc cưới giá chỉ từ 5,8 triệu 
đồng/bàn, với nhiều ưu đãi hấp dẫn 
như tặng 1 đêm phòng tân hôn cao 
cấp tại khách sạn 5 sao giữa lòng 
Sài Gòn (bao gồm ăn sáng); ưu đãi 
20% trên giá thức uống trọn gói 
trong vòng 2 tiếng.
..................   
Khách sạn Majestic Sài Gòn 
phục vụ buffet BBQ hải sản tối thứ 
6,7 hàng tuần với giá 1,2 triệu đồng/
người lớn, bao gồm nước ngọt, nước 
suối, bia, rượu vang Pháp cao cấp 
suốt tiệc.
..................  
Khách sạn New World
Sài Gòn áp dụng chính sách ưu 
đãi hấp dẫn dành riêng cho những 
khách hàng thân thiết tại Whisper 
Bar & Lounge, lần lượt giảm ưu 
đãi 10% và 15% khi khách quay lại 
thưởng thức tiệc Wine Not Night 
lần thứ 2 và lần thứ 3 trong cùng 
tháng; giảm giá 20% tặng kèm 
1 voucher Wine Not Night - gói 
Discovery dành cho 1 khách cho lần 
quay lại thứ 4 trong cùng tháng.

 
Từ thứ Ba đến Chủ Nhật, từ 17:30 
đến 22:00 tại nhà hàng Reflections, 
khách sạn Caravelle Sài 
Gòn mang đến cho thực khác cơ hội 
thưởng thức thực đơn 5 món độc đáo 
của bếp trưởng và tận hưởng bữa tối 
tuyệt vời trong khung cảnh tuyệt đẹp, 
với giá từ 1,59 triệu đồng/khách.
..................  
Khách sạn boutique cổ kính 
Continental Sài Gòn ưu đãi 
30% giá thuê phòng họp và tặng 
phòng tân hôn cho các booking tiệc 
cưới trên 30 bàn.
..................  
Khách sạn Kim Đô giảm 10% 
chi phí phòng hội nghị, tiệc cưới, 
liên hoan.
..................  
Khách sạn Đệ Nhất có gói tiệc 
cưới giá từ 3,83 triệu đồng/bàn, với 
ưu đãi mỗi 10 bàn chính thức tặng 
miễn phí 1 bàn; ưu đãi 20% giá thuê 
phòng hội nghị.
 

Khách sạn Thiên Hồng
phục vụ buffet chay với giá vé 199.000 
đồng/người lớn và 99.000 đồng/trẻ em, 
mua 10 vé tặng miễn phí 1 vé; ưu đãi 
tiệc cưới với giá từ 2,9 triệu đồng/bàn, 
khách đặt 10 bàn tặng 1 bàn; giảm 
10% giá bán tiệc liên hoan.
..................  
Khách sạn Sài Gòn tặng ngay 
Voucher 500.000 đồng sử dụng 
cho dịch vụ lưu trú và ăn uống tại 
khách sạn khi khách đặt tiệc có hóa 
đơn trên 15 triệu đồng. Ngoài ra, 
khách sạn còn ưu đãi đến 15% giá 
phòng tổ chức hội nghị, sự kiện; ưu 
đãi 30% giá cho thuê phòng họp các 
ngày cuối tuần.
..................   
Đối với dịch vụ giải trí, bên cạnh 
chương trình “Đi 2 tính tiền 1” 
Công viên văn hóa Đầm Sen 
còn có chương trình “Sinh nhật yêu 
thương” miễn vé vào cổng hoặc giảm 
50% vé trọn gói thường và vé trọn 
gói Silver áp dụng cho người có sinh 
nhật trong tháng 7, tháng 8.
..................  
Khu du lịch sinh thái Vàm Sát 
giảm 20% giá vé, áp dụng cho nhóm 
từ 6 đến 8 khách, giảm 25% giá 
vé cho nhóm từ 9 đến 24 khách và 
giảm 30% áp dụng cho đoàn từ 24 
khách trở lên.
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Please check out the member units of Saigontourist Group on pages 128-129-130

SPECIAL PROMOTIONS

FOOD, BANQUET, CONFERENCE AND ENTERTAINMENT SERVICES

u IN HO CHI MINH CITY

Rex Hotel applies a wedding 
promotion price from 6.5 million 
VND/table, including a pre-selected 
menu and a 2-hour all-inclusive 
drinks package for guests booking 
10 or more tables.
.................. 
5-star Hotel Grand Saigon 
has a wedding package priced from 
only 5.8 million VND/table, with 
many attractive incentives such as 
free 1 night of a luxury wedding 
room at a 5-star hotel in the heart 
of Saigon (breakfast included); 20% 
discount on all-inclusive drinks 
within 2 hours.
..................  
Hotel Majestic Saigon serves 
seafood BBQ buffet every Friday 
and Saturday night for 1.2 million 
VND/adult, including soft drinks, 
mineral water, beer, and premium 
French wine throughout the party.
..................  
New World Saigon Hotel 
applies an attractive incentive 
policy exclusively for loyal 
customers at Whisper Bar & 
Lounge, 10% and 15% discount 
respectively when guests return to 
enjoy the second Wine Not Night 
party the 2nd and 3rd times in the 
same month; 20% off and 1 free 
Wine Not Night voucher - Discovery 
package for 1 guest for the 4th 
return in the same month.
..................  
From Tuesday to Sunday, from 
17:30 to 22:00 at Reflections 
restaurant, Caravelle Hotel 
offers diners the opportunity to 
enjoy the chef’s unique 5-course 
menu and enjoy a wonderful dinner 
in a beautiful setting, with prices 
from 1.59 million VND/pax.
..................  
Classical Boutique Hotel 
Continental Saigon offers 
30% discount off of meeting room 
rental fees and offers a wedding 
room for weddings booking over 30 
tables.
..................  
Kim Do Hotel (Royal Hotel 
Saigon) reduces 10% of the cost of 
conference rooms, weddings, and 
parties.

De Nhat Hotel offers a wedding 
package priced from 3.83 million 
VND/table, with the offer of 1 free 
table for every 10 official tables; 20% 
discount on conference room rental.
..................  
Thien Hong Hotel (Arc-en-
ciel Hotel) serves vegetarian buffet 
with ticket prices of 199,000 VND/
adult and 99,000 VND/child, buy 10 
tickets get 1 free; wedding favors 
with prices from 2.9 million VND/
table, guests booking 10 tables get 1 
free; 10% off party price.
..................  
Saigon Hotel immediately gives 
a voucher of 500,000 VND to use for 
accommodation and dining services 
at the hotel when guests book a 
party with an invoice of over 15 

million VND. In addition, the hotel 
also offers up to 15% discounts on 
conference and event room rates; 
30% discounts on meeting room 
rentals during weekends.
..................  
For entertainment services, 
besides the program “Go 2, pay 1” 
Dam Sen Cultural Park 
also features the program “Loving 
birthday” free admission or 50% 
off regular package tickets and the 
Silver full package applies to people 
with birthdays in July, August.
..................  
Vam Sat Ecopark offers a 
20% discount on tickets for groups 
of 6 to 8 guests, a 25% discount for 
groups of 9 to 24 guests, and a 30% 
discount for groups of 24 or more.
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KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT

Vui lòng xem thông tin danh bạ các đơn vị thành viên của Saigontourist Group tại trang 128-129-130

u TẠI CÁC TỈNH, THÀNH KHÁC

DỊCH VỤ ẨM THỰC, TIỆC, HỘI NGHỊ VÀ GIẢI TRÍ 

Khách sạn Sài Gòn -
Vĩnh Long (Vĩnh Long) ưu đãi 
10% giá dịch vụ phòng hội nghị, 
tặng âm thanh karaoke sử dụng 
trong 2 tiếng dành cho khách đặt 
hội nghị kèm tiệc từ 50 đến dưới 
100 khách.
................. 
Khách sạn Sài Gòn - Phú Yên 
(Phú Yên) áp dụng mức giá ưu đãi từ 
170.000 đồng/khách đối với tiệc cưới, 
tặng một số dịch vụ kèm theo; giảm 
từ 30% - 50% giá thuê hội trường.
.................  
Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê 
(Buôn Ma Thuột) tặng kèm một số 
dịch vụ cộng thêm dành cho khách 
đặt tiệc liên hoan, hội nghị; đặc 
biệt, quy mô tiệc từ 210 khách sẽ 
được tặng 2 đêm phòng lưu trú tại 
khách sạn.
.................  
Khách sạn Sài Gòn - Đông Hà 
(Quảng Trị) tặng ngay 1 đêm phòng 
lưu trú tại các khách sạn cùng hệ 
thống Saigontourist Group tại Đà 
Nẵng, Vinh và Quảng Bình dành 
cho khách đặt tiệc cưới từ 350 
khách trở lên.
   

Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên 
(Nghệ An) ưu đãi 30% chi phí thuê 
hội trường tổ chức hội nghị.
.................  
Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ 
(Việt Trì) giảm 20% giá thuê phòng 
hội nghị, hội thảo; tặng voucher 
phòng lưu trú hạng Deluxe dành 
cho khách đặt tiệc cưới với số lượng 
tương đương 10% số lượng bàn tiệc.
.................   
Khách sạn Sài Gòn - Hạ Long 
(Quảng Ninh) ưu đãi đến 20% giá 
phòng họp dành cho khách đặt 
các dịch vụ phòng ngủ, ăn uống. 
Với khách đặt tiệc cưới quy mô từ 
300 khách, khách sạn tặng ngay 
voucher nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm 

tại khách sạn và miễn phí xe đón, 
trả khách 30 chỗ nội thành.
.................  
Khách sạn Majestic - Móng Cái 
(Quảng Ninh) giảm 50% phí thuê 
hội trường, bao gồm âm thanh, ánh 
sáng, màn hình led, karaoke đối với 
dịch vụ hội nghị, hội thảo, tổ chức 
tiệc gala.
.................  
Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - 
Ba Bể (Bắc Kạn) áp dụng các ưu 
đãi hấp dẫn dành cho khách đến 
từ các Sở ban ngành, đoàn thể tại 
tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh, thành lân 
cận như ưu đãi 15% giá dịch vụ ẩm 
thực, giảm 30% giá thuê phòng hội 
nghị, hội thảo.
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SPECIAL PROMOTIONS

Please check out the member units of Saigontourist Group on pages 128-129-130

u IN OTHER PROVINCES 
    AND CITIES

FOOD, BANQUET, CONFERENCE AND ENTERTAINMENT SERVICES

Saigon - Vinh Long Hotel 
(Vinh Long) offers 10% discounts 
on conference room services, free 
karaoke sound used for 2 hours for 
guests who book a conference with a 
party from 50 to less than 100 guests.
.................
Saigon - Phu Yen Hotel 
(Phu Yen) applies preferential 
rates from 170,000 VND/guest for 
wedding parties, offering some 
accompanying services; 30% - 50% 
of the hall rental price.
.................  
Saigon - Ban Me Hotel 
(Buon Ma Thuot) offers a number 
of additional services for guests 
who book parties and conferences. 
In particular, the parties from 210 
guests will be given 2 nights of 
accommodation at the hotel.
.................  
Saigon - Dong Ha Hotel 
(Quang Tri) offers a 1 night room 
at hotels within the Saigontourist 
Group system in Da Nang, Vinh, 
and Quang Binh for guests who 
book a wedding party of 350 guests 
or more.
 

Saigon - Kim Lien Hotel 
(Nghe An) offers 30% discount on 
conference hall rental costs.
.................  
Saigon - Phu Tho Hotel 
(Viet Tri) reduces 20% of the rent 
for conference and seminar rooms; 
gives a voucher for a Deluxe room 
for guests who book a wedding 
party with an amount equivalent to 
10% of the number of tables.
.................  
Saigon - Ha Long Hotel 
(Quang Ninh) offers up to 20% 
discount on meeting room rates for 
guests who book night rooms and 
dining services. For guests who 
book a wedding party with a size of 
300 guests, the hotel offers a 3-day 

2-night resort voucher at the hotel 
and a free shuttle bus for 30 seats 
in the inner city.
.................  
Majestic - Mong Cai Hotel 
(Quang Ninh) reduces 50% of the 
hall rental fee, including sound, 
light, led screen, karaoke services 
for conference, seminar and gala 
party.
.................  
Saigon - Ba Be Resort
(Bac Kan) applies attractive incentives 
for guests from departments and 
organizations in Bac Kan province 
and neighboring provinces and cities 
such as 15% discount on food services, 
30% off conference and seminar room 
rental rates.
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KHÁM PHÁ

Nói đến du lịch Kiên Giang, người ta nghĩ ngay tới Phú Quốc hoặc Hà Tiên, hai điểm 
du lịch đã quá quen thuộc. Lần này, bạn hãy thử đi Rạch Giá, thành phố chính của tỉnh 
Kiên Giang và là nơi có đô thị lấn biển đầu tiên tại Việt Nam.

 Bài | DƯƠNG TRẦN
Ảnh | TVT, MINH PHÚC

Về Rạch Giá đi rừng, chơi phố biển,
thưởng thức ẩm thực 4 sao
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Một điểm cộng đầu tiên là lộ trình 
di chuyển từ TP.HCM đi Rạch Giá 
nay đã khá thông suốt. Nhờ hai 

tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và 
Lộ Tẻ - Rạch Giá mới được đưa vào sử dụng, 
du khách chỉ mất hơn 4 tiếng ngồi ôtô là đã 
đặt chân đến mảnh đất gắn liền với người 
anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

 

Khám phá bối cảnh tác phẩm 
“Đất rừng Phương Nam”

 
Về Rạch Giá, có một nơi du khách nhất 

định phải khám phá, đó là Vườn quốc gia U 
Minh Thượng. Mới nghe đến tên thôi, chắc 
chắn bạn đã cảm thấy háo hức rồi, khi nó 
gợi nhớ về vùng “miệt thứ” xa xôi từ thời 
khẩn hoang vùng đất phương Nam. Địa 
danh quen thuộc này đã đi vào nhiều tác 
phẩm văn học, trong đó nổi tiếng nhất là tác 
phẩm “Đất rừng Phương Nam”. Vườn quốc 
gia U Minh Thượng ngày nay từng là bối 
cảnh để nhà văn Đoàn Giỏi đi thực tế, sau 
đó viết nên tác phẩm này vào năm 1957.

Từ trung tâm thành phố Rạch Giá, để 
đến đây, bạn mất khoảng 2 tiếng đồng hồ 
đi ôtô. Thuộc huyện cùng tên của tỉnh Kiên 
Giang, Vườn quốc gia U Minh Thượng được 
công nhận là Vườn di sản ASEAN năm 

2012, đến năm 2015 tiếp tục được công 
nhận là khu ramsar thứ 2.228 của thế giới 
và thứ 8 của Việt Nam. Ramsar dùng để chỉ 
những vùng đất ngập nước hội tụ đa dạng 
sinh học, có tầm quan trọng quốc tế.

Theo giới thiệu của Ban quản lý vườn 
quốc gia U Minh Thượng, vườn có diện tích 
vùng lõi rộng đến 8.038 ha. Đây là ngôi nhà 
chung của 184 loài chim, 32 loài thú, 50 
loài bò sát, lưỡng cư, 64 loài cá, 203 loài côn 
trùng và 258 loài thực vật bậc cao.

Đến đây, bạn sẽ được trải nghiệm và 
khám phá hệ sinh thái ngập nước đa dạng 
của vườn. Bác tài công điêu luyện sẽ trổ 
tài lái chiếc vỏ lãi đưa bạn lướt ngang dọc 
trên những con kênh, rạch chằng chịt. 
Bạn tha hồ thu vào tầm mắt vẻ đẹp kỳ thú 
của những thảm bèo xanh mát, ngắm bồn 
bồn, lau sậy, bông súng, cá nước, chim trời. 
Khoảng 45 phút sau, bạn đặt chân lên khu 
vực trảng chim. Từ chỗ đậu vỏ lãi, bạn phải 
chinh phục chiếc cầu tre dài 30 m đến chòi 
canh để ngắm chim. Giữa đồng cỏ dại xanh 
mướt, bỗng vụt lên những cánh chim chao 
nghiêng trên nền trời, khung cảnh trông 
thật ngoạn mục.

Muốn chiêm ngưỡng toàn cảnh hệ sinh 
thái rừng tràm tái sinh, bạn có thể yêu cầu 
bác tài công dừng lại, leo lên tháp canh để 
thưởng lãm bức tranh sinh động của vườn. 
Nơi ngắm cảnh đẹp nhất có lẽ là tháp canh 
nhìn xuống hồ Sao Mai.

Bạn cũng sẽ mất khoảng 45 phút cho 
lượt về. Bác tài công sẽ dừng lại ở trảng, là 
vùng đầm nước có chu vi trải rộng, nơi bạn 
tha hồ check in, chụp ảnh sống ảo. Thời 
gian ngồi vỏ lãi trở nên thi vị hơn khi bạn 
lướt qua khung cảnh người đang câu cá với 
nhiều cần câu đặt trên chiếc thuyền nhỏ, 
lâu lâu lại nhìn thấy cả những chú chim 
đang di chuyển trên thảm bèo.
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Sức sống mới nơi đô thị lấn biển
 
Các khu đô thị lấn biển là một trong 

những niềm tự hào của người dân Rạch Giá 
khi con người có thể “chạm” vào biển ngay 
tại không gian sống của mình. Đến với khu 
đô thị lấn biển mới tại khu tây bắc thành 
phố, du khách sẽ có cảm giác hứng khởi khi 
đón nhận làn gió mát rượi từ biển thổi vào, 
lang thang khám phá những công trình 
kiến trúc hiện đại, những khu nhà phố, biệt 
thự cao cấp, quảng trường, phố đi bộ, công 
viên giải trí.

Đừng quên thưởng ngoạn cảnh hoàng 
hôn tuyệt đẹp tại nơi giao hòa giữa trời và 
biển Tây tại công viên dọc biển trên đường 
Tôn Đức Thắng và chụp vài kiểu ảnh sống 
ảo tại những quán cà phê được trang hoàng 
lạ mắt, vừa thưởng thức cà phê vừa phiêu 
theo giai điệu từ các ban nhạc sống acoustic 
biểu diễn hàng đêm. Ngay từ chiều, công 
viên giải trí đã trở nên sôi động bởi những 
“cuộc đua tốc độ” bằng xe điện, dành cho cả 
trẻ em và người lớn. Hòa mình vào những 
sinh hoạt đời thường của người dân địa 
phương, bạn sẽ cảm nhận sức sống dạt dào 
của thành phố Rạch Giá.

KHÁM PHÁ
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Khách sạn  Sài Gòn - Rạch Giá
ưu đãi hấp dẫn
 
Khách sạn Sài Gòn - Rạch Giá (thuộc Saigontourist 
Group) là khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 4 sao duy 
nhất tại thành phố Rạch Giá. Trải rộng trên khu đất 
gần 16.000 m2, khách sạn gồm 108 phòng ngủ 
với trang thiết bị nội thất cao cấp, hiện đại, các 
phòng hội nghị có sức chứa từ 200 - 500 khách, 
nhà hàng cao cấp, quầy bar, phòng tập thể dục, 
hồ bơi ngoài trời và dịch vụ xe đưa đón miễn phí 
từ sân bay về khách sạn và ngược lại. Từ nay đến 
cuối năm 2022, khách sạn áp dụng mức ưu đãi từ 
15% đến 20% tùy hạng phòng, với giá chưa giảm 
từ 1,56 triệu đồng/đêm phòng, đã bao gồm ăn 
sáng và thuế, phí. Ngoài ra, khách sạn còn tặng 
nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách đặt tiệc cưới 
từ 15 bàn trở lên, như bữa ăn nhẹ cho cô dâu, chú 
rể trước tiệc, tháp rượu champagne, phòng trang 
điểm cô dâu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, 1 đêm 
phòng tân hôn…

__________________
Địa chỉ:
844 Nguyễn Trung Trực, P.An Hòa, TP. Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang
ĐT: 0911 642 333
Website: https://www.saigonrachgiahotel.vn

Thưởng thức ẩm thực 4 sao
tại khách sạn Sài Gòn - Rạch Giá

 
Để hành trình khám phá, nghỉ dưỡng 

tại thành phố Rạch Giá được trọn vẹn, du 
khách nên trú chân tại khách sạn Sài Gòn 
- Rạch Giá, khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 4 
sao duy nhất tại Rạch Giá. Từ đây, bạn dễ 
dàng đi đến tham quan các điểm du lịch nổi 
bật trong thành phố cũng như khu vực lân 
cận. Từ những tầng cao của khách sạn, bạn 
cũng có thể sở hữu góc nhìn panorama tuyệt 
đẹp của khu đô thị lấn biển.

Những ngày lưu lại khách sạn Sài Gòn 
- Rạch Giá, bạn sẽ có dịp khám phá những 
điều bất ngờ thú vị. Giám đốc khách sạn, 
anh Trần Quốc Khánh, là một người yêu 
nghệ thuật, đã tự mình sáng tạo logo và bộ 
hình ảnh nhận diện của khách sạn. Vừa 
bước vào khu tiền sảnh, khách đã nhìn thấy 
chiếc dương cầm và cây đàn ghita cạnh 
chân cầu thang phía bên phải. Hay trước 
mỗi phòng ngủ, anh cho thiết kế những 
khung hình trang trí bằng những câu châm 
ngôn, lời hay ý đẹp như một thông điệp cuộc 
sống dành tặng khách.

Yếu tố có sức níu chân du khách ở lại 
đây chính là ẩm thực của khách sạn. Giám 
đốc khách sạn cũng từng là chuyên gia 
trong lĩnh vực F&B cùng với bếp trưởng 
Văn Biển đã chế biến nên nhiều món ăn 
hấp dẫn, đặc trưng của khách sạn từ những 
hương vị địa phương. Một trong những món 
bạn nên thử khi đặt chân đến khách sạn 
Sài Gòn - Rạch Giá là món mì cá chẽm. 
Đây là món ăn đặc sản nổi tiếng của Rạch 
Giá, được chế tác từ công thức độc quyền 
của bếp trưởng để trở thành món ngon “bốn 
sao”. Thưởng thức từng sợi mì vàng óng 
với miếng philê cá chẽm mềm tươi rói ngập 
trong nước dùng thơm lừng được nấu công 
phu từ xương cá, rượu hoa tiêu và giấm 
Tiều, thực khách ăn một lần sẽ nhớ mãi.

Bạn có thể du lịch đến Rạch Giá vào bất 
cứ thời điểm nào trong năm, bởi khí hậu nơi 
đây quanh năm mưa thuận, gió hòa. Tại 
Rạch Giá có nhiều khu chợ bán các đặc sản 
địa phương, bạn nên chọn mua về làm quà 
cho người thân và bạn bè như các loại hải 
sản khô, nước mắm, tiêu, rượu sim… 
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DISCOVERY

Text | DUONG TRAN
Photos | TVT, MINH PHUC

When it comes to Kien Giang tourism, people immediately think of Phu Quoc or Ha Tien, 
two familiar tourist destinations. This time, give Rach Gia a try, the main city of Kien 
Giang province, and home to Vietnam’s first urban sea reclamation.

Head to Rach Gia to Visit the Forest,
Play in the Coastal City, Enjoy 4-star Cuisine
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The first benefit of this area is that the 
route from Ho Chi Minh City to Rach 
Gia is now quite smooth. Thanks to the 

two new highways, Trung Luong - My Thuan 
and Lo Te - Rach Gia, that have just been put 
into use, visitors can travel for only 4 hours 
by car to arrive at the land associated with 
national hero Nguyen Trung Truc.

 

Exploring the filming location of 
“Dat rung Phuong Nam”

 
When you’re in Rach Gia, you should not 

miss checking out U Minh Thuong National 
Park. Just hearing the name should fill you 
with excitement as it recalls distant, remote 
regions from the time when the southern 
land was reclaimed. This familiar place 
has entered many literary works, the most 
famous of which is the novel “Dat rung 
Phuong Nam.” U Minh Thuong National 
Park, as it is known today, was the setting 
for writer Doan Gioi’s field trip, which 
inspired his 1957 book.

From the city center of Rach Gia, it 
takes about 2 hours to arrive here by car. 
Belonging to the district of the same name 
of Kien Giang province, U Minh Thuong 
National Park was recognized as an ASEAN 
Heritage Park in 2012, and in 2015 it was 
also recognized as the 2,228th Ramsar 
site in the world and the 8th in Vietnam. 
Ramsar refers to wetlands and biodiversity 
conservation of international importance.

According to the introduction of the 
Management Board of U Minh Thuong 
National Park, the park has a core area of   
8,038 hectares. This is the common home of 
184 species of birds, 32 species of animals, 
50 species of reptiles, amphibians, 64 species 
of fish, 203 species of insects and 258 species 
of vascular plants.

Here, you will experience and explore 
the garden’s diverse wetland ecosystem. 
The skilled helmsman will show off his 
motorized canoe driving skills to take you 
gliding across the interlaced canals and 
waterways. There, you can freely capture 
in your eyes the amazing beauty of the lush 
duckweed carpets, contemplate langsats, 
reeds, water lilies and all the fish in the 
water below as well as the birds in the sky. 
About 45 minutes later, you will set foot on 
the bird sanctuary. From where the canoe 
is docked, you must conquer a 30 m long 
bamboo bridge to the watchtower where you 
can bird watch. In the middle of the green 
meadow, suddenly the birds flutter in the 
sky, creating a spectacular scene,

If you want to admire the whole 
ecosystem of this regenerated melaleuca 
forest, you can ask the canoe driver to 
stop so you can climb the watchtower to 
enjoy the vivid splendor of the garden. The 
most beautiful site here is probably the 
watchtower overlooking Sao Mai Lake.

It will also take about 45 minutes for 
the return trip. The helmsman will stop at 
the bird sanctuary, which is a lagoon with 
a wide circumference, where you can freely 
take pictures for social media posts. The 
time spent on the canoe becomes more poetic 
as it passes through scenes of fishermen, of 
fishing rods stacked on small boats, where 
you may also encounter birds moving across 
a carpet of duckweed.
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New vitality in urban sea 
reclamation areas

 
Urban sea reclamation is the pride of 

the Rach Gia people, knowing they can 
“touch” the sea right from their living 
spaces. At the new urban sea reclamation 
areas near the sea in the northwest of the 
city, visitors will be excited as they feel 
the cool breeze from the sea blowing in, 
wander around to explore contemporary 
architecture between modern townhouses, 
luxury villas, squares, walking streets, and 
amusement parks.

Don’t forget to enjoy a beautiful sunset 
at the intersection between the sky and the 
West Sea at the beachside park on Ton Duc 
Thang Street, take some Instagrammable 
photos at fancy-decorated cafes, or enjoy 
coffee while dancing to the tunes of live 
acoustic bands performing every night. 
During the afternoon, the amusement park 
becomes lively with electric car “speed races” 
for both children and adults. As you immerse 
in the daily activities of local life, you will feel 
the abundant vitality of Rach Gia.

DISCOVERY
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Saigon - Rach Gia Hotel
offers attractive discounts
 
Saigon - Rach Gia Hotel (belonging to Saigontourist 
Group) is the only 4-star international standard 
hotel in Rach Gia. Spreading over an area of   around 
16,000 m2, the hotel has 108 bedrooms featuring 
high-class and modern interior equipment, 
conference rooms with a capacity of 200 - 500 
guests, deluxe restaurants, bars, a gym and fitness 
center, outdoor swimming pool and free shuttle 
service from the airport to the hotel and vice versa. 
From now until the end of 2022, the hotel will apply 
a discount of 15% to 20% depending on the room 
type, knowing that the published room rate is from 
1.56 million VND/night, including breakfast, taxes, 
and fees. In addition, the hotel also offers many 
attractive incentives for guests booking a wedding 
party of 15 tables or more, such as light snacks for 
the bride and groom before the party, champagne 
tower, bridal makeup room, sound and light 
system, 1 night of the wedding room…

__________________ 
Address:
844 Nguyen Trung Truc Street, An Hoa Ward, Rach 
Gia City, Kien Giang Province
Tel: 0911 642 333
Website: https://www.saigonrachgiahotel.vn

Enjoy 4-star cuisine at
Saigon - Rach Gia Hotel

 
To complete the journey of discovery 

and lodging in Rach Gia, visitors should 
stay at Saigon - Rach Gia Hotel, the only 
4-star international standard hotel in 
Rach Gia. From here, you can easily visit 
prominent tourist attractions in the city 
as well as the surrounding area. From the 
high floors of the hotel, you can also enjoy 
beautiful panoramic views of the urban sea 
reclamation.

During your stay at Saigon - Rach Gia 
Hotel, you will have the opportunity to 
discover interesting surprises. The hotel’s 
director, Mr. Tran Quoc Khanh, is an art 
lover who created the hotel’s logo and brand 
design by himself. Upon entering the lobby, 
guests will be greeted by a piano and guitar 
next to the foot of the stairs on the right. 
Or in front of each bedroom, Mr. Tran Quoc 

Khanh has designed decorative frames with 
beautiful maxims, sayings, or ideas both as 
a message of life and a gift for guests.

Tourists are drawn here by the hotel’s 
cuisine. The hotel director is also an expert 
in the field of F&B, together with Chef Van 
Bien, they have created many attractive 
and distinguished hotel dishes using local 
flavors. A must-try dish at Saigon - Rach 
Gia Hotel is seabass noodles. This is a 
famous specialty of Rach Gia, crafted from 
the chef’s exclusive recipe that elevates it to 
a “four-star” delicacy. Each strand of golden 
noodles nestling a soft, fresh seabass fillet 
submerged in fragrant broth elaborately 
cooked from fish bones, together with 
Shaoxing wine and Tieu vinegar will have 
diners craving this dish for years to come 
after only one bite.

You can travel to Rach Gia at any time 
of the year because the climate here is 
favorable all year round with agreeable 
weather. In Rach Gia, there are countless 
markets selling local specialties, where you 
can purchase gifts for relatives and friends 
such as dried seafood, fish sauce, pepper, 
sim wine... 
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Một trong những nơi được nhiều du khách lựa chọn làm điểm lưu trú
khi đến thành phố Vĩnh Long chính là khách sạn 4 sao Sài Gòn - Vĩnh Long. 

Từ khách sạn, du khách dễ dàng di chuyển trên những chiếc tàu du lịch, 
lênh đênh ngoạn cảnh sông nước, tham quan vườn trái cây trên các cù lao 

cũng như các điểm tham quan, công trình di tích lịch sử quốc gia.

 Bài | HỒNG THỦY
Ảnh | TTTT XTDL Vĩnh Long & khách sạn

4 gợi ý khi lưu trú tại Vĩnh Long
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Dưới đây là 4 gợi ý, du khách có thể đưa vào 
nhật ký hành trình khám phá xứ sở miệt 
vườn, sông nước trù phú Vĩnh Long.

 

Khám phá những vườn trái cây
 
Miền Tây là thủ phủ của các loại trái 

cây nhiệt đới vô cùng đa dạng và Vĩnh Long 
được thiên nhiên ban tặng cho vùng đất 
giàu phù sa, khí hậu hiền hòa. Chính vì 
vậy, ở Vĩnh Long, trái cây có hầu như quanh 
năm, hấp dẫn du khách phương xa bởi các 
vườn chôm chôm sai trái, vườn ổi, mận, 
xoài, vú sữa, nhãn…

Đầu tiên phải kể đến quả thanh trà có 
màu vàng ươm rất bắt mắt, hương vị chua 
chua, thanh mát. Ngoài thưởng thức trực tiếp 
quả tươi, người dân địa phương còn chế biến 
thành mứt, ngâm đường cát trắng cũng như 
chế biến rượu thanh trà để du khách có nhiều 
lựa chọn mua về làm quà cho người thân.

Ngoài quả thanh trà, bưởi Năm Roi được 
trồng tại Mỹ Hòa, Bình Minh là giống bưởi 
da xanh nổi tiếng khắp Việt Nam cũng như 
đã được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế 
giới. Bưởi Vĩnh Long quả to, tròn đều, da có 
màu xanh nhạt, được thu hoạch rộ từ tháng 
1 đến tháng 8 hằng năm. Ngoài việc thưởng 
thức, người dân còn lựa chọn bưởi Năm Roi 
dâng lên bàn thờ ông bà vào những dịp tết 
cổ truyền hằng năm.

Một trong những vườn trái cây nổi tiếng 
ở Vĩnh Long là vườn trái cây cù lao An Bình 
(xã An Bình, huyện Long Hồ). Đến đây, 

Nhà dừa Vĩnh Long
 
Đây là một ngôi nhà độc đáo được làm 

hoàn toàn từ các bộ phận của hơn 4.000 cây 
dừa trong không gian khu vườn xanh mát 
rộng đến 4.000 m2. Đó là kiểu nhà ba gian, 
hai chái, kiểu nhà truyền thống ở vùng 
nông thôn Việt Nam. Công trình chính của 
ngôi nhà đã tiêu tốn khoảng hơn 1.700 cây 
dừa, gồm cột trụ, vì kèo đến cửa trước, cửa 
sau, song cửa sổ, rèm buông…

ngoài các loài trái cây, du khách còn có cơ 
hội thưởng thức nhiều món ăn dân dã trong 
không gian “cây nhà lá vườn” như cá tai 
tượng chiên xù, cháo gà, ốc bưu hấp tiêu, 
bánh xèo. Hoặc tự tay bắt cá làm món cá 
lóc nướng trui thơm lừng cũng là một trải 
nghiệm khó quên đối với du khách.

Đến đây, du khách nên dành thời gian 
để chiêm ngưỡng các bức tượng Quan Thế 
Âm Bồ Tát, Phật Di Lặc, lão ông trưng bày 
rải rác trong khu vườn hay những bức liễn 
đối, hoành phi, đèn trần, tranh phong cảnh, 
bàn ghế, tủ thờ… trong gian phòng khách. 
Tất cả đều làm từ những cây dừa có tuổi đời 
từ 80-100 năm. Và đừng quên làm đầy thêm 
túi hành lý của mình bằng những món quà 
lưu niệm, mỹ phẩm đều có xuất xứ từ cây 
dừa. Địa chỉ: Cù lao An Bình, xã Hòa Ninh, 
huyện Long Hồ.
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Khách sạn Sài Gòn - Vĩnh Long 
ưu đãi dịch vụ lưu trú
 
Khách sạn Sài Gòn - Vĩnh Long là khách 

sạn 4 sao đầu tiên và lớn nhất tại Vĩnh 
Long cho đến hiện nay. Với vị trí đắc địa 
nằm ngay Công viên sông Tiền nhìn ra dòng 
sông Cổ Chiên hiền hòa, khách sạn là lựa 
chọn lưu trú hàng đầu của du khách gần xa, 
là nơi lý tưởng để tổ chức các sự kiện, tiệc 
cưới, hội thảo, hội nghị.

Khách sạn được thiết kế theo phong cách 
kiến trúc hiện đại, cao 12 tầng, nổi bật với 
gam màu trắng tinh khôi vươn mình cạnh 
dòng sông Tiền. Hệ thống phòng nghỉ với 84 
phòng hiện đại đều có hướng nhìn ra sông 
cùng với không gian quảng trường thành 
phố đầy ấn tượng.

Từ nay đến ngày 30/9/2022, khách sạn 
áp dụng mức giá ưu đãi, chỉ còn 900.000 
đồng/đêm phòng hạng sang trọng dành 
cho 2 khách, bao gồm bữa sáng. Ngoài ra, 
du khách thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ của 
mình một cách trọn vẹn nhất với nhiều ưu 
đãi dành cho dịch vụ ăn uống tại nhà hàng 
trong thời gian này. Để nâng cao sức khỏe, 
hãy trải nghiệm phòng tập gym và hồ bơi 
ngoài trời trên tầng cao rộng rãi, thoáng 
mát. Đây là gợi ý hấp dẫn cho du khách 
thư giãn sau một ngày khám phá nhiều 
địa điểm thú vị tại thành phố Vĩnh Long. 
Địa chỉ: 02 Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP. 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long - Website:
www.saigonvinhlonghotel.com  

Thăm chùa Ông
- Thất Phủ miếu
 
Ngoài đặc trưng du lịch sông nước miệt 

vườn, Vĩnh Long còn có những địa điểm 
du lịch văn hóa tâm linh vô cùng độc đáo. 
Trong số đó phải kể đến chùa Ông, theo 
cách gọi dân gian, hay tên gọi chính thức 
là Thất Phủ miếu, bởi nơi đây có 7 phủ của 
người Hoa vẫn còn hiện diện. Đây được xem 
là một trong những công trình kiến trúc nổi 
bật của người Hoa tại Vĩnh Long.

Văn Thánh Miếu
 
Văn Thánh Miếu Vĩnh Long là một 

trong ba Thánh Miếu được xây dựng đầu 
tiên tại Nam Bộ. Bên trong khuôn viên của 
Văn Thánh Miếu được bao phủ bởi nhiều 
cây xanh. Tiến vào chính điện Đại Thành là 
khánh thờ của “Đại Thành Chí Thánh Tiên 
Sư Khổng Phu Tử”, cạnh là Văn Xương Các - 
một công trình kiến trúc độc đáo tạo nên nét 
đặc trưng của Văn Thánh Miếu Vĩnh Long.

Văn Miếu đã trải qua bao thăng trầm 
lịch sử nên mang trên mình một nét cổ 
kính, trầm mặc rất riêng. Địa điểm văn 
hóa này là niềm tự hào của người dân Vĩnh 
Long nói riêng và của miền Tây Nam Bộ 
nói chung. Địa chỉ: Trần Phú, Phường 4, TP. 
Vĩnh Long.

Thất Phủ miếu được công nhận là di 
sản văn hóa cấp quốc gia vào năm 1994, trở 
thành một điểm du lịch văn hóa, nghệ thuật 
nổi tiếng mà du khách không thể bỏ qua khi 
đến với Vĩnh Long. Địa chỉ: 22 Nguyễn Chí 
Thanh, Phường 5, TP. Vĩnh Long.
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HOME AWAY FROM HOME

Text | HONG THUY
Photos | Vinh Long Tourism Promotion Information Center & Hotel

One of the places that many tourists choose 
to stay at when visiting Vinh Long is the 
4-star Saigon - Vinh Long Hotel. From the 
hotel, visitors can easily travel on cruise 
ships, enjoy the river scenery, visit the 
orchards on the isles, as well as national 
historical sites and attractions.

4 Suggestions for Visiting Vinh Long4 Suggestions for Visiting Vinh Long
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Here are 4 suggestions for any tourist 
discovering the land of abundant gardens 
and rivers of Vinh Long.

 

Explore the orchards
 
The Southwest is the capital of 

remarkably diverse tropical fruits, and 
Vinh Long is blessed with rich alluvial 
land and a mild climate. Therefore, in Vinh 
Long, fruit is available almost year-round, 
attracting tourists from far away with 
abundant gardens of rambutan, guava, 
Java apple, mango, star apple, and longan.

First off, it is worth mentioning that 
gandaria features a very eye-catching 
yellow color, bearing a sour yet refreshing 
taste. In addition to enjoying this fresh 
fruit, the locals here also process it into 
jam, or soak it in white sugar to make 
gandaria wine, giving visitors several 
options when purchasing gifts for their 
loved ones.

In addition to gandaria, Nam Roi 
grapefruit grown in My Hoa, Binh Minh is 
the variety of green-peeled grapefruit that 
is well-known throughout Vietnam as well 
as being exported to many countries around 
the world. Vinh Long grapefruit is large, 
bearing a round and even shape, with a light 
green peel, and is generously harvested from 
January to August every year. In addition 
to consuming it, people also choose Nam Roi 
grapefruit to offer to their ancestors during 
the traditional Lunar New Year.

One of the most popular orchards in Vinh 
Long is the fruit garden on An Binh islet (An 
Binh commune, Long Ho district). Here, in 
addition to fruit, visitors have the opportunity 
to enjoy many rustic dishes in a “homegrown” 

Vinh Long coconut house
 
This is a unique house made entirely 

from the parts of more than 4,000 coconut 
trees in a 4,000 square meter lush garden 
space. It is a three-room, two-wing, 
traditional style house in the countryside of 
Vietnam. The main work of the house has 

space such as giant gourami fried with 
breadcrumbs, chicken porridge, steamed 
snails with pepper, and crispy Vietnamese 
pancakes (banh xeo). Or, the experience 
of catching a fish by hand and grilling a 
savory dish of snakehead fish, creating an 
unforgettable moment for visitors.
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Saigon - Vinh Long hotel offers 
accommodation services

 
Saigon - Vinh Long Hotel is the first and 

largest 4-star hotel in Vinh Long. With a 
prime location located at Tien River Park 
overlooking the gentle Co Chien River, the 
hotel is the first choice of accommodation 
for tourists near and far, and is an ideal 
place to hold events, weddings, meetings, or 
conferences.

The hotel is designed in a modern 
architectural style and is 12 floors high, 
featuring pure white colors that reach 
out toward the Tien River. Each of the 84 
modern rooms feature river views along 
with impressive views of the city square.

From now until September 30, 2022, the 
hotel is applying a preferential price of only 
900,000 VND/night for a luxury room for 
2 guests, including breakfast. In addition, 
guests can enjoy their stay to the fullest 
with many incentives on food services at 
the restaurant during this time. To improve 
your health, experience the spacious and 
airy high-rise outdoor swimming pool and 
gym. This is an attractive suggestion for 
tourists to relax after a day of exploring 
countless interesting places in Vinh Long. 
Address: 02 Trung Nu Vuong Street, 
Number 1 Ward, Vinh Long City, Vinh Long 
Province - Website:
www.saigonvinhlonghotel.com 

Visit Ong Pagoda - That Phu 
Temple

 
In addition to the qualities of river 

and garden tourism, Vinh Long also has 
exceptional cultural and spiritual tourist 
sites. Among them is Ong Pagoda, which 
is the name according to folklore, or as 

consumed more than 1,700 coconut trees, 
including pillars, trusses, front and back 
doors, windows, curtains...

While here, visitors should take time 
to admire the statues of Avalokitesvara 
Bodhisattva, Maitreya Bouddha or the old 
man scattered in the garden, together with 
parallel verses, horizontal lacquered board, 
ceiling lights, landscape paintings, tables 
and chairs, cabinets... in the living room. 
All are made from coconut trees that are 
80-100 years old. And don’t forget to fill 
your luggage with souvenirs and cosmetics 
derived from coconut trees. Address: An 
Binh Islet, Hoa Ninh Commune, Long Ho 
District.

it is officially known, That Phu Temple, 
named after the 7 sacred temples of the 
Chinese that are still present here. This is 
considered as an outstanding architectural 
work of the Chinese in Vinh Long.

That Phu Temple was recognized 
as a national cultural heritage in 1994, 
becoming a famous cultural and artistic 
tourist destination that tourists cannot 
miss during their trip to Vinh Long. 
Address: 22 Nguyen Chi Thanh Street, 
Number 5. Ward, Vinh Long City.

 

Temple of Literature
(Van Thanh Mieu)

 
Vinh Long Temple of Literature (Van 

Thanh Mieu) is one of the first three 
Temples of Literature built in the South. 
The inner campus of Van Thanh Mieu is 
covered with many green trees. When one 
enters the Dai Thanh main hall, they can 
visit the altar of Confucius (Master Kong), 
and next to the altar is Van Xuong Cac - a 
superb architectural monument that forms 
the characteristics of the Vinh Long Temple 
of Literature.

The Temple of Literature has experienced 
many ups and downs throughout history, 
imbuing it with extraordinary ancient 
and contemplative features. This cultural 
site is the pride of the Vinh Long people 
in particular and of the Southwest region 
in general. Address: Tran Phu, Number 4 
Ward, Vinh Long City.
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Đây là lần thứ 4 tôi trở lại phố cổ Hội An sau 10 năm. Phố cổ thân quen mà lạ lẫm hiện ra, 
khi bước chân vừa chạm đất đã nghe lòng xao xuyến.

 Bài & ảnh | HUỲNH MỸ THUẬN
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  Hội
Anngày trở lại

Sau thời gian “ngủ vùi” vì đại dịch COVID-19, Hội An đang hồi 
sinh từng ngày với những hoạt động quen thuộc của một thành 

phố du lịch. Phố phường nhộn nhịp, bóng dáng du khách quốc tế và 
trong nước ngược xuôi trên các con đường, hẻm kiệt.

Sông Hoài chảy dọc theo phố cổ chính là điểm nhấn của Hội An, 
đô thị đã được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế 
giới vào năm 1999. Buổi sáng dạo bước bên bờ sông Hoài nhìn qua 
phố cổ, du khách sẽ thấy bức tranh thay đổi sắc màu liên tục được 
tạo nên bởi những công trình kiến trúc cổ soi bóng xuống dòng sông. 
Một bức tranh cuộc sống đầy thanh bình mà người dân phố cổ mãi 
yêu mến và luôn ra sức gìn giữ.
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Khi chiều về, hoàng hôn buông xuống, 
dòng sông Hoài bỗng chốc trở thành một 
bức tranh sinh động, lung linh bởi ánh sáng 
phản chiếu từ những chiếc đèn lồng muôn 
màu treo cao trên phố cùng ánh hoa đăng 
tỏa trên sóng nước hữu tình. Đến với phố 
cổ Hội An, du khách có thể đi dạo trên bờ 
ngắm cảnh, hoặc chọn cách khám phá bằng 
tour đi thuyền thưởng ngoạn cả không gian 
cổ tích dọc theo dòng sông Hoài trong làn 
gió mát lành. Buổi tối, du khách có thể thả 
đèn hoa hoa đăng trên sông, cùng lời cầu 
nguyện theo mơ ước của mình.

Nếu đã quá quen với góc nhìn cận cảnh, 
hãy thử một lần chiêm ngưỡng toàn cảnh 
Hội An từ trên cao. Khi đó, ta mới thấy nét 
cổ kính và không gian trải rộng của phố cổ 
quyến rũ đến dường nào. Những mái ngói 
đỏ san sát nhau tạo nên những đường nét 
đặc sắc mà có lẽ chỉ ở phố cổ Hội An mới có.

Đến phố Hội, điểm thu hút nhất là kiến 
trúc các ngôi chùa cổ mang nét văn hóa Việt 
pha lẫn văn hóa Nhật Bản và Trung Hoa. 
Nơi nổi tiếng nhất là chùa Cầu hay chùa 
Nhật Bản, một công trình kiến trúc độc đáo, 
được xây dựng từ thế kỷ thứ 17, ngày nay là 
hình ảnh biểu tượng của Hội An.
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Nếu đã quá quen
với góc nhìn cận cảnh, 
hãy thử một lần
chiêm ngưỡng toàn cảnh 
Hội An từ trên cao.
Khi đó, ta mới thấy
nét cổ kính và
không gian trải rộng của 
phố cổ quyến rũ
đến dường nào.

Nhìn từ trên cao, những mái ngói đỏ san sát nhau tạo nên những đường nét đặc sắc mà có lẽ chỉ ở 
phố cổ Hội An mới có.



96  SAVOUR VIETNAM

KÝ SỰ ẢNH

Lần này đến Hội An, tôi đã dành nhiều 
thời gian để chụp ảnh khu vực cổng tam 
quan ngôi chùa cổ có kiến trúc độc đáo là 
chùa Bà Mụ. Được xây dựng vào năm 1626, 
theo dòng thời gian, chùa bị hủy hoại, di tích 
chùa chỉ còn lại cổng chùa. Cổng chùa Bà 
Mụ soi bóng xuống mặt hồ đẹp tựa một bức 
tranh thủy mặc. Đây là nơi thu hút nhiều du 
khách tìm đến để chụp ảnh sống ảo. Hôm đó, 
tôi đã may mắn có dịp ghi lại hình ảnh các 
thiếu nữ thướt tha với chiếc áo dài truyền 
thống quanh khu vực này.

Tôi cũng dành thời gian lang thang trên 
các con phố Hội An để săn những bức ảnh 
sinh hoạt đời thường. Ban ngày, tôi thích 
chụp những người bán hàng rong, người 
dân địa phương đi chợ, những bác đạp xích 
lô phục vụ du khách, hay đơn giản là những 
người tập thể dục.

Phố cổ về đêm trên các ngả đường rộn rã 
lời mời và tiếng cười nói vang ra từ các phố 
ẩm thực, hay những âm điệu du dương, nhẹ 
nhàng từ các ban nhạc sống. Trong lòng phố 
cổ có nhiều quán ăn, với những món truyền 
thống dân dã. Và một khi đã đến Hội An, bạn 
nhất định phải thử món cao lầu đặc trưng 
xứ Quảng. Cứ tưởng “cao lầu” là ăn ở lầu cao 
sang trọng và đắt giá, vậy mà hóa ra đó là 
món ăn bình dân, rất ngon mà giá lại rẻ.

Một phố cổ thanh bình cùng những 
người dân địa phương vui vẻ, hiền hòa, mến 
khách là nét văn hóa riêng tạo nên sức hấp 
dẫn của Hội An đối với du khách, cho du 
khách có cảm giác thân thiện, thoải mái 
như về đến nhà. 
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Text & photos| HUYNH MY THUAN

This is my 4th time coming back to Hoi 
An Ancient Town after 10 years. The 
familiar yet strange old town appeared 
just as my foot just touched the ground, 
making my heart flutter.

Backin

PHOTO ESSAY

Hoi An
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PHOTO ESSAY

After a period of “sleeping” due to 
the COVID-19 pandemic, Hoi An is 

currently reviving day-by-day with the 
usual activities of a tourist city. Bustling 
streets with silhouettes of international and 
domestic tourists can now be seen up and 
down the streets and alleys.

 
Hoai River flowing along the old 

town is the highlight of Hoi An, which 
was recognized by UNESCO as a World 
Heritage Site in 1999. In the morning, 
walking along the banks of the Hoai River 
looking over the old town, visitors can 
contemplate a picture of varying colors that 
has been created by the nearby ancient 
architectural works reflecting on the river. 
A picture of a peaceful life that the people 
of the old town have always loved and strive 
to preserve.

When the afternoon comes and sunset 
appears, Hoai River suddenly becomes a 
vivid picture, shimmering with the light of 
colorful lanterns hanging high above the 
streets and the lights of flower garlands as 
they spread across the charming waters. 
Coming to Hoi An Ancient Town, visitors 
can stroll beside the riverbanks to admire 
the scenery or choose to explore the area 
on a boat tour to enjoy the fairyland-like 
scenery of the Hoai River in the cool breeze. 
In the evening, visitors can release flower 
garlands onto the river, with prayers 
according to their dreams.
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If you are too familiar with the close-up 
perspective, you may want to try admiring a 
panoramic view of Hoi An from above. Only 
then can we realize how charming the ancient 
features and expansive space of the old town 
truly are. The red tile roofs that appear one 
after another create unique architectural 
characteristics that are perhaps only be found 
in Hoi An Ancient Town.
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From above, the red tile roofs appearing one after another creating the 
unique features are perhaps only found in Hoi An Ancient Town.
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PHOTO ESSAY

Coming to Hoi An, the most attractive 
highlight is the architecture of ancient 
temples with a mixture of Vietnamese, 
Japanese, and Chinese cultures. The 
most famous place is Cau Pagoda, also 
known as the Japanese Pagoda, a unique 
architectural monument built in the 17th 
century, which today is the symbolic image 
of Hoi An.

 On this trip to Hoi An, I spent a lot of 
time taking photos of the unique three-
entrance gate, belonging to Ba Mu Temple. 
Built in 1626, over time, the temple had 
become ruined, leaving behind only the 
gate. Ba Mu Gate reflects on the beautiful 
lake surface like a watercolor painting. 
This must-see spot attracts many tourists 
looking to take Instagrammable photos. 
That day, I was fortunate enough to capture 
the image of a graceful young women in a 
traditional ao dai around this area.

 I also spent time wandering the streets 
of Hoi An to hunt for pictures of daily life. 
Under daylight, I like to photograph street 
vendors, locals headed to the market, cyclo 
drivers serving tourists, or simply people 
exercising.
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The streets of the ancient town at night 
are bustling with laughter and invitations 
from street food vendors, or the harmonious 
and gentle melodies of live bands. In 
the heart of the ancient town, there are 
many restaurants, with traditional rustic 
dishes. And once you have been to Hoi An, 
you must try cao lau, Quang province’s 
specialty dish. I used to think that “cao lau” 
was meant to be eaten on a luxurious and 
expensive high floor, but it turned out to be 
a popular, delicious, and affordable dish.

 
The peaceful old town with cheerful, 

gentle, and hospitable locals is the unique 
culture that makes Hoi An attractive to 
tourists, giving travelers the feeling of 
friendliness and comfort just as if they have 
arrived home. 


