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l TROPICANA: 
NHỮNG MẢNG 
MÀU NHIỆT ĐỚI
l TẤT TẦN TẬT 
TRANG PHỤC VÀ 
PHỤ KIỆN ĐI BIỂN
l TOP 5 LOẠI KEM 
CHỐNG NẮNG 
CHO BẠN THỎA 
SỨC VUI HÈ 
l “VI-Ô-LÔNG” 
KHÔNG CÒN LÀ 
GÁNH NẶNG 

l HOÀNG THÙY LINH 
VÀ CHẶNG ĐƯỜNG 
10 NĂM GIAN KHÓ  

l KAREN GILLAN: 
THÀNH CÔNG KHÔNG 

TRẢI HOA HỒNG

4 MÀU TÓC 
NHUỘM 
LÊN NGÔI

LET’S GO 
TO THE 
BEACH

TẬN HƯỞNG MÙA HÈ NGẬP 
NẮNG Ở ĐẢO CRETE, JEJU, 

BIỂN HỒ TRÀM VÀ MŨI NÉ

CHUYỆN SAO 
THÁNG 5

HOT 
SUMMER+

TRENDS 
MỘNG TUYỀN 

TRONG TRANG 
PHỤC BURBERRY 
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hưởng rất lớn đến thẩm mỹ nghệ thuật của 
bà trong thiết kế và xây dựng ngôi biệt thự 
phong cách Pháp những năm 1920, giờ đây 
là La Veranda Resort.  

Từng chi tiết trong 70 căn phòng nơi 
đây đều mang dấu ấn của thời kỳ lãng 
mạn đã qua. Những viên gạch lát thủ công, 
giường mắc màn 4 trụ, các tác phẩm nghệ 
thuật và nhiều bộ sưu tập cổ vật độc đáo 
mang đến vẻ cổ điển, trang nhã đặc trưng 
Việt Nam thời thuộc địa. Mỗi căn phòng 
sở hữu ban công hoặc hàng hiên riêng biệt, 
nhìn thẳng ra cảnh vườn xanh mướt uốn 
lượn chung quanh khu dinh thự bên bờ cát 
trắng lấp lánh ánh bạc pha lẫn biển trời 
Phú Quốc xanh ngát bất tận.

Các đầu bếp của La Veranda đã khéo 
léo kết hợp sản vật địa phương với nguyên 
liệu cao cấp để tạo ra bộ sưu tập món Việt 
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Không gian xanh mát bao phủ khắp nơi, dấu ấn 
Đông Dương ẩn hiện trong từng chi tiết nội thất… 

chỉ có thể là La Veranda Resort Phú Quốc

La Veranda Resort Phu Quoc MGallery By Sofitel
Website: laverandaresorts.com

TÌM VỀ KÝ ỨC ĐÔNG DƯƠNG 
NƠI ĐẢO XA

Ẩn mình giữa những bãi cát trắng 
tuyệt đẹp của hòn đảo lớn nhất Việt 
Nam, La Veranda Resort Phú Quốc, 

một thành viên của MGallery by Sofitel, 
là điểm đến lý tưởng miền nhiệt đới. Khu 
nghỉ dưỡng này sở hữu nét đẹp tinh tế, 
thanh lịch của thời kỳ Đông Dương đã 
qua. Chỉ với 50 phút bay từ TP. HCM, bạn 
sẽ đặt chân đến hòn đảo Phú Quốc thanh 
bình, tươi đẹp vốn biệt lập với thế giới ồn ã 
xung quanh suốt hàng thế kỷ qua.

Vẻ đẹp kiến trúc Pháp và phong cách 
châu Âu của La Veranda được lấy cảm 
hứng từ chính câu chuyện gia đ ình người 
sáng lập – Madame Catherine, cũng như 
mối gắn kết của bà với Phú Quốc và Đông 
Dương thời thuộc địa. Madame Catherine 
sinh ra và lớn lên trong giai đoạn đỉnh cao 
của văn hóa Pháp thuộc. Điều này có ảnh 

Nam và Pháp mang phong vị đích thực. Mỗi 
món ăn được gìn giữ hương vị truyền thống, 
đi kèm với những gia vị đặc trưng của đảo 
ngọc Phú Quốc. Ví như sự ngon miệng của 
món chả giò ba vị thêm thăng hoa khi thưởng 
thức cùng nước mắm gia truyền của Madame 
Thanh (bà của Madame Catherine). Đây 
được xem là món ăn mang trong mình câu 
chuyện lịch sử của hơn một trăm năm.

Du khách đến với khu dinh thự bên 
bờ biển La Veranda như lạc vào một bảo 
tàng sống động. Ở đó, tất cả mọi thứ đều 
được truyền cảm hứng từ chính lịch sử gia 
đ ình Madame Catherine cũng như nét sang 
trọng, thanh lịch khó cưỡng nơi đây. n 

Món cuốn 
đậm bản 
sắc Việt

Khu vườn xanh mát bọc xung 
quanh, trong khi dấu ấn lãng 
mạn của Đông Dương ẩn hiện 
trong từng căn phòng


