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STARBuCKS GIớI THIệu MóN 
MớI: COlD fOAM

Từ ngày 5 tháng 6 2018, Starbucks chính 
thức giới thiệu Cold Foam (Bọt Lạnh), 
một sáng kiến mới đánh dấu sự nâng cao 
trong quá trình phát triển đồ uống cà phê 
lạnh – mang lớp bọt mịn được yêu thích 
từ đồ uống nóng sang thức uống lạnh. Các 
barista của Starbucks sử dụng sữa không 
béo để tạo ra lớp bọt mịn dày có kết cấu vị 
giác mềm mịn như nhung – đây là một đề 
xuất chưa từng có nhằm nới rộng những 
ranh giới có thể đẩy tới của cà phê. Đồng 
thời, Starbucks cũng giới thiệu hai hương 
vị Frappuccino mới: hạt hồ trăng & choc-
olate và vị tr à sữa được tái sáng tạo. Bắt 
đầu từ ngày 5 tháng 6, Starbucks sẽ phục 
vụ hai món trên trong khoảng thời gian 
nhất định.■

xuA TAN NắNG HÈ vớI NHÀ HÀNG fReSH CủA 
fuSION SuITeS SÀI GòN 

Nhà hàng Fresh với phong cách tươi mát, tạo cảm giác lạc vào một 
thế giới “xanh” với thực đơn Poke độc đáo để thực khách tự do sáng 
tạo. Poke là món ăn tự chọn với nhiều nguyên liệu tươi ngon đầy màu 
sắc như gạo Nhật, gạo lức, các loại rau xanh, các loại thực phẩm giàu 
protein tốt cho sức khỏe như gà, cá hồi hay củ quả đa màu sắc như ớt 
chuông, cà-rốt,.. ĐC: Số 3-5 Sương Nguyệt Ánh, Quận 1, TP. HCM.■      

MùA SIêu KHuYếN MãI SINGAPORe lầN THứ 25
Đừng bỏ qua cơ hội đến Singapore mùa hè này để trải nghiệm 66 ngày 
bùng nổ của Mùa Siêu Khuyến Mãi Singapore (Great Singapore Sale - 
GSS) – sự kiện mua sắm giảm giá hoành tráng nhất Đảo quốc. Kỉ niệm 
25 năm thành lập, GSS 2018 đã chính thức quay trở lại bằng hàng loạt 
khuyến mãi hấp dẫn, muôn vàn ưu đãi cho chủ thẻ tín dụng, khấu trừ 
thuế và các dịch vụ giao hàng tận nơi trên khắp Singapore. ■

SeASHellS PHú quốC ưu ĐãI MùA HÈ
Từ 21/05/2018 đến hết 31/10/2018, Seashells Phú Quốc Ho-
tel & Spa áp dụng các gói mùa hè như sau. Gói 1: 3 ngày 2 
đêm với bữa trưa hoặc bữa tối: 4,270,000 VNĐ /2 khách, 
bao gồm: 02 đêm phòng Resort Classic City view, Miễn 
phí đón tiễn sân bay tối đa 7 chỗ, Ăn sáng mỗi ngày cho 
2 khách, 01 suất ăn trưa or ăn tối cho 2 khách + 1 đơn vị 
nước uống (soft drink), Thức uống khi nhận phòng. Gói 
2: 3 ngày 2 đêm với tour ghép: 4,040,000 VNĐ/2 người. 
Ở gói này, thay vì bữa chính tại khách sạn, du khách sẽ 
nhận được 01 tour câu cá lặn ngắm san hô có ăn trưa trên 
tàu. Gói 3: 3 ngày 2 đêm với vé Vinpearl: 4,726,000 VNĐ/2 
khách. Gói 3 khác với gói 1 và 2 ở 01 suất trà chiều cho 2 
khách và 02 Vé vui chơi Vinpearl land Phú Quốc. Trọn gói 
3 ngày 2 đêm với loại phòng Resort Classic Ocean view : 
VND 5,326,000 VNĐ/ 2 khách. Để biết thêm thông tin chi 
tiết và đặt phòng, vui lòng liên  hệ: +84 2973 923 999. 

KHAI TRươNG 
INTeRCONTINeNTAl
 PHu quOC lONG 

BeACH ReSORT
Chính thức mở cửa vào ngày 21 
tháng 6, 2018, InterContinental 
Phu Quoc Long Beach Resort, 
khu nghỉ dưỡng thứ 1000 của tập 
đoàn IHG tại khu vực Châu Âu, 
Trung Đông, Châu Á và Châu 
Phi (EMEAA), cũng là khu nghỉ 
dưỡng đầu tiên của tập đoàn 
quốc tế nổi tiếng này xuất hiện 
tại đảo Ngọc – Phú Quốc, khu 
dự trữ sinh quyển Thế Giới được 
UNESCO công nhận vào năm 
2006. Nhân dịp khai trương, 
Phu Quoc Long Beach Resort 
dành tặng nhiều gói ưu đãi với 
những du khách đặt phòng sớm. 
ĐT: +84 283 978 8888.■

BìNH YêN TẠI OCeANAMI vIllAS & BeACH CluB
Chỉ 90 phút khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh, bạn sẽ đến ngay với Oceanami Vil-
las & Beach Club - khu phức hợp nghỉ dưỡng rộng 22 hecta tựa sơn nghinh hải tuyệt đẹp 
tại Long Hải, Vũng Tàu. Hãy tận hưởng cuộc sống bình yên cùng người thân yêu dưới 
ánh nắng vàng, làn nước biển xanh mát, khu vườn nhiệt đới và khí hậu dễ chịu quanh 
năm tại đây.  Đặt phòng ngay, vui lòng liên hệ: resevation@oceanami.com.■

ĐếN SHeRATON HANOI ĂN MóN NHậT
Tháng 6 vừa qua, Khách sạn Sheraton Hanoi đã diễn ra Chương trình 
Ẩm thực Nhật Bản đặc sắc. Tại đây thực khách được thưởng thức các 
món ăn tinh tế nhất từ truyến thống đến hiện đại, được chế biến từ 
những nguyên liệu cao cấp nhất như: Sushi, Sashimi, quầy thịt và Hải 
sản nướng Teppanyaki, các món chiên Tempura, lẩu Shabu Shabu, các 
loại mỳ Ramen và Soba. Đặc biệt, tại đây lần đầu tiên thực khách được 
thưởng thức đặc sản bánh xèo Okonomi Yaki chế biến theo kiểu của 
vùng Kobe ăn kèm với sốt Suji Kon-nyaku.■

KỲ NGHỈ 3 NGÀY 2 ĐêM TẠI lA veRANDA PHú quốC
Những tín đồ mê dịch chuyển đừng bỏ lỡ hành trình 3 ngày 2 đêm tại La Veranda Resort 
MGallery by Sofitel . Ngày 1 du khách có thể khởi động bằng chuyến hành trình khám phá 
hơn 2.000 động vật hoang dã tại Phú Quốc Vinpearl Safari. Ngày hai, các cặp đôi có thể tham 
gia Chương trình kết nối người tham dự đến với thiên nhiên và sự diệu kỳ của cơ thể thông 
qua bài tập yoga hằng ngày, bài thiền và yoga bên bãi biển. Ngày ba, du khách có thể thoải 
mái tận hưởng khung cảnh lãng mạn bên vịnh Thái Lan. Giá từ VND 3.650.000đ++/đêm. 
Áp dụng đến 31/10/2018.■


