
Located on Au islet and set in the Hau River, Azerai 

Can Tho covers an area of eight hectares, landscaped 

with verdant tropical gardens. Almost entirely 

concealed by mature mangrove trees, the resort has 

the sense of a sanctuary, albeit with convenience 

access to the nearby city. The design aesthetic is a 

contemporary yet draws inspiration from traditional 

architecture of the region.

Tọa lạc trên Cồn Ấu bên dòng sông Hậu, khu nghỉ 
dưỡng Azerai Cần Thơ bao phủ một khuôn viên rộng 
tám héc-ta với thảm thực vật nhiệt đới xanh mát. 
Gần như tách biệt, ẩn nấp dưới tán những cụm 
cây đước trưởng thành, khu nghỉ dưỡng mang lại 
cảm giác như một khu bảo tồn biệt lập, dẫu việc di 
chuyển  đến thành phố gần đó khá thuận tiện. Thiết 
kế mang vẻ đẹp đương đại xen lẫn cảm hứng từ 
phong cách kiến trúc truyền thống bản địa.

The resort is a short boat ride from Can Tho city, a three hour drive from Ho Chi Minh City. The area is considered the rice bowl of 

Vietnam and provides a heart-warming impression of diversity in colours, images and sounds. Traditional boating activities dominate the 

river and provide wonderful insight into the lifestyles that remain mostly unchanged in a modern world.  

Khu nghỉ dưỡng cách thành phố Cần Thơ một quãng ngắn ngồi thuyền, và cách Thành phố Hồ Chí Minh 3 giờ lái xe. Khu vực này được 
coi là vựa lúa của Việt Nam, và tạo ấn tượng sâu sắc nhờ sự đa dạng về sắc màu, hình ảnh và âm thanh. Các hoạt động chèo thuyền 
truyền thống chủ đạo trên sông cung cấp góc nhìn tuyệt vời về lối sống dung dị, gần như không hề đổi thay trong thế giới đương đại.
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A total of 60 rooms are accessed from a sweeping lounging terrace that has garden, lake or river settings. Entrance to the combined bedroom and 

sitting room reveals a soaring ceiling, rich use of timbers and generous sliding doors that embrace the landscape views. A dressing area and bathroom 

is bathed in natural light whilst neutral tones help to create both a sense of calm and luxury. In addition, there are five villas offering between three 

to five bedrooms, all with private gardens and swimming pools, some with river views. 

Khu tiền sảnh rộng rãi thoáng đãng dẫn lối vào tổng cộng 60 phòng, mỗi phòng với tầm nhìn hướng ra khung cảnh vườn cây, mặt hồ hoặc mặt sông. 
Lối vào phòng ngủ và phòng khách để lộ trần nhà cao vút, cùng các loại gỗ quý sáng màu, và cửa trượt rộng rãi ôm trọn tầm nhìn ra cảnh quan. 
Khu vực thay quần áo và phòng tắm ngập tràn ánh sáng tự nhiên, đồng thời tông màu trung tính tạo cảm giác vừa yên bình vừa sang trọng. Ngoài 
ra, ở đây còn có năm căn biệt thự, mỗi căn có từ ba đến năm phòng ngủ, tất cả đều có khu vườn và hồ bơi riêng, có căn hướng tầm nhìn ra sông. 

Located between a lake and a grove of mature banyan trees, 

the public facilities provide a piazza styled setting. Positioned 

around an expansive swimming pool, with lounging terrace, is a 

bar lounge, café, grill room, and reception area with boutique.  

Nằm giữa hồ nước và lùm cây đa cổ thụ, các tiện nghi chung 
của khu nghĩ dưỡng cung cấp khung cảnh quảng trường 
thưởng ngoạn sang trọng. Xung quanh hồ bơi rộng lớn, với 
khoảng sân hiên thư giãn là quầy bar, café, nhà hàng và khu 
vực lễ tân với quầy lưu niệm. Khu Spa với khung cảnh vườn 
cây xanh mát gồm khu vực đón tiếp, salon, dịch vụ liệu pháp 
thủy sinh nam nữ, phòng trị liệu, không gian thiền và yoga. 

The Spa enjoys a garden setting and features a reception 

area with beauty salon, male and female hydrotherapy, 

treatment rooms and a meditation and yoga pavilion. 

Additional facilities include a meeting room, children’s 

club and wading pool, gymnasium and Pilates studio 

and a fleet of vessels to explore the local waterways.

 

Các tiện nghi bổ sung khác bao gồm phòng họp, câu 
lạc bộ và bể bơi trẻ em, phòng tập gym, studio Pilates, 
cùng các phương tiện khám phá các tuyến đường thủy 
địa phương.bao quát bể bơi và dòng Hương ở phía sau. 
Toàn bộ các phòng ngủ và phòng suites của khu nghỉ 
dưỡng vừa mới được cải tạo và nâng cấp, với các tiện 
nghi và trang thiết bị được thay mới hoàn toàn làm 
toát lên vẻ trang nhã và sang trọng.


