
Set on two and a half hectares of landscaped grounds and enjoying 200 meters 

of frontage to the fabled Perfume River, the resort in centered on a restored 

1930’s mansion, formerly the home of the French Résident supérieur.

Tọa lạc tại vị trí lý tưởng bên dòng Hương Giang thơ mộng, với khuôn viên 
sân vườn rộng hơn 2,5 héc - ta trải dài hơn 200m dọc theo bờ sông, khu nghỉ 
dưỡng nổi bật với tòa dinh thự cổ ở vị trí trung tâm, nơi từng là dinh thự của 
Thống Đốc Pháp vào những năm 1930.

The resort is located centrally in Hue, close to many of the historic and cultural attractions that abound. 

Often considered a secret within Vietnam, the city provides a unique insight to the traditions of past 

royal generations and maintains its relaxed pace of life, an ideal leisure destination.

Khu nghỉ dưỡng có vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố Huế, rất thuận tiện để tham quan các di 
tích lịch sử, văn hóa và các thắng cảnh nổi tiếng trong khu vực. Được xem là một kho báu chưa được 

khai phá của Việt Nam, cố đô Huế vẫn giữ được những truyền thống đáng quí của các triều đại hoàng 
gia nhà Nguyễn và vẫn giữ được nhịp sống thư thái vốn có của một cố đô, một điểm đến lý tưởng.
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Amenities includes a brasserie that opens to a terrace, 
lounge bar, boutique and gallery and a multi-purpose 
room that can be used for meetings, events and private 
functions. A Spa provides a reception lounge, beauty 
salon with access to treatment rooms, male and 
female hydrotherapy facilities and a fully equipped 
gymnasium.

Các dịch vụ của khu nghỉ dưỡng bao gồm một nhà hàng 
phong cách Âu với không gian sân hiên thoáng đãng, 
một quầy bar sang trọng, phòng tranh, quầy lưu niệm và 
phòng đa chức năng phù hợp cho các sự kiện, hội họp và 
các buổi tiệc. Khu Spa với sảnh tiếp tân, salon chăm sóc 
sắc đẹp, hệ thống các phòng trị liệu, khu xông hơi và thủy 
trị liệu pháp dành riêng cho nam và nữ, và một phòng 
Gym với đầy đủ các loại dụng cụ và trang thiết bị dành 
cho việc rèn luyện và nâng cao thể lực.

The historic building’s distinctive façade, it’s long horizontal lines and nautical flourishes are hallmarks of the streamline style that distinguishes design 

of the Art Moderne period. This grand structure houses the arrival lobby, reception and lounge on the lower level and original suites on the upper levels.

Khu dinh thự cổ toát lên vẻ duyên dáng và quí phái qua những đường cong hình vòng cung và những nét cắt ngang kiểu hàng hải độc đáo, là minh 
chứng cho đỉnh cao của trường phái nghệ thuật kiến trúc Art Moderne. Tòa dinh thự bao gồm sảnh tiếp đón, khu vực quầy lễ tân, phòng chờ ở tầng trệt 
và những phòng suite sang trọng được khôi phục theo nguyên bản nằm tại tầng 1 và tầng 2.

The majority of the resorts 122 rooms and suites are contained in 

two wings, created in 2005, that are contemporary in design yet 

inspired by Art Moderne aesthetics and embrace the expansive 

gardens with views to the swimming pool and river beyond. 

Recently refurbished, the rooms and suites are both gracious 

and stately.

Phần lớn các phòng ngủ và phòng suite nằm ở các dãy nhà 
hai bên cánh của khu nghỉ dưỡng. Được xây dựng vào năm 
2005 với ý tưởng nghệ thuật kiến trúc đương đại, tiện nghi sang 
trọng nhưng vẫn mang đậm dấu ấn và nét thẩm mỹ tinh tế của 
trường phái nghệ thuật kiến trúc Art Moderne; hai khu nhà ôm 
lấy khuôn viên sân vườn rộng rãi, thoáng đãng và có tầm nhìn 
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.


