Hotline: 1900 633 066
www.lalyanasensesworld.vn

Tìm lại bản nguyên cuộc sống
Reconnect to Yourself
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Tinh HoaViệt Nam

Essence of Vietnam

Từ cái nôi văn minh lúa nước đồng bằng Bắc Bộ đến những sắc thái văn hóa của dân tộc miền núi Tây Bắc, từ vùng đất biên viễn

From the civilized cradle of wet rice in the Northern Delta to the cultural variety of the West-North, from the Northeastern borderland of the country to the Champa cultural

Đông Bắc thời dựng nước đến sự giao thoa văn hóa Chăm Pa ở miền Trung, từ vùng đất mới Nam Kỳ tới sự pha trộn văn hóa các dân

interference in the Central region, from the new land of Southern to the blend of Khmer ethnic culture, Vietnam was known as the country of cultural essence. Essense of

tộc Khmer, Việt Nam xứng danh đất nước của tinh hoa văn hóa.

Vietnam is the journey through favourite lands to explore traditional cultural festivals and awake your senses by national identity.
A sophistication of Ha Noi 36 Streets

Nhắc đến tinh hoa Việt Nam là nhắc đến một chuyến du hành tìm về những lễ hội văn hóa truyền thống, những miền cảm xúc đậm đà

A mystery of Hoa Lu Ancient Capital

bản sắc dân tộc ở nhiều vùng đất.

A peace of Hoi An Ancient Town

Là tinh tế cổ xưa của Hà Nội 36 phố phường
Là huyền bí sử thi của cố đô Hoa Lư
Là bình yên dung dị của phố cổ Hội An
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Phu Quoc - Golden land
Known as the pearl island in the southwestern of Vietnam, Phu Quoc is offered with all the aesthetic values of a tourism paradise: wonderful weather, endless white-sand
beaches, blue sea water, the world of colorful marine life, mysterious mountain forests ...Ranked in the top 15 most potential tourist destinations in the world, Phu Quoc is striving
vigorously with well-invested technical infrastructure, a centre for efficiently connecting with capitals of countries in the region. There are attractive privileges for foreigners that
help to arouse high-class tourism potential of Southeast Asia. This place creates an attraction for domestic and foreign investors and tourists.

"

Phú Quốc - Miền đất vàng ngọc
Được mệnh danh là đảo ngọc trên vùng biển Tây Nam của Việt Nam, thiên nhiên đã ban tặng cho Phú Quốc tất cả những giá trị tuyệt
mỹ của một thiên đường du lịch: khí hậu mát mẻ, bãi biển cát trắng trải dài bất tận, nước biển xanh màu ngọc bích, thế giới sinh vật biển
đầy màu sắc, rừng núi trập trùng bí ẩn...
Được xếp hạng trong Top 15 điểm du lịch tiềm năng nhất thế giới, Phú Quốc đang vươn mình mạnh mẽ với hạ tầng kỹ thuật được đầu
tư bài bản, là trung tâm kết nối dễ dàng với thủ đô các nước trong khu vực cùng với những đặc quyền hấp dẫn cho người nước ngoài,
tạo nên sức hút cho giới đầu tư và khách du lịch trong, ngoài nước, khơi dậy tiềm năng du lịch cao cấp của Đông Nam Á.
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Một chút hữu tình Santorini
Hài hoà cùng biển xanh dung dị xứ đảo Bali
Nơi phía Tây đảo ngọc Phú Quốc, trên một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, đang
hình thành một quần thể đa trải nghiệm với quy mô rộng lớn; một thế giới hùng vỹ hội tụ
nhiều khu nghỉ dưỡng đa phong cách, đủ đầy cho mọi thế hệ; một thiên đường với những
giá trị đỉnh cao cho kỳ nghỉ tuyệt vời, giải trí đa dạng, dưỡng sinh độc đáo và ẩm thực hảo
hạng. Nơi đây quy tụ những thương hiệu khách sạn, resort, nhà hàng cao cấp danh tiếng
toàn cầu; chắt lọc những tinh tuý Việt Nam trong đường nét kiến trúc, và các hoạt động
từ văn hoá đến ẩm thực,… để con người tái tạo năng lượng, khơi nguồn sức sống mới của
cả thể chất và tinh thần.
Chúng tôi đặt tên thiên đường ấy là….
L’Alyana Senses World – nơi đong đầy miền cảm xúc từ sự thuần khiết của tự nhiên cho bạn
bè được tận hưởng hết mình; để gia đình gắn kết yêu thương; để con trẻ được hoà mình
vào thiên nhiên, tự do khám phá và tận hưởng những giá trị nguyên sơ, tinh khiết nhất.
L'Alyana Senses World - Tìm Lại Bản Nguyên Cuộc Sống!

A charming view of Santorini
Immersed in the moment with the turquoise waters in Bali
On the west coast of Phu Quoc Island on one of the most beautiful beaches in the world, a
multi-experiential paradise destination comes to life for all generations and all lifestyles. A place brings
together the famous world brands of hotels, resorts, high-class restaurants. Moreover, this place refines
the essence of Vietnam in architecture, culture and cuisine so that helps people to regenerate energy
and stimulate new vitality of both physical and mental.
Experience this paradise at ....
L’Alyana Senses World - A luxurious paradise dedicated to the total rejuvenation of the mind, body and
soul. A destination overflowing with diverse offerings and activities to meet every need. A naturally
wonderous haven to energize physically, revitalize spiritually and strengthen emotional bonds with
loved ones.
L'Alyana Senses World - Reconnect to yourself!
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L’Alyana Senses World với 219ha trải dài, ôm trọn 1,5km bờ biển phía Tây đảo
ngọc, chỉ mất 10 phút đến thị trấn Dương Đông, sân golf, vườn thú safari, casino,
20 phút để đến cảng hàng không quốc tế và nhiều danh lam thắng cảnh đặc

Golf Cource

trưng của Phú Quốc.
Toạ lạc tại một trong các bãi biển đẹp nhất hành tinh, nơi đón trọn ánh hoàng

Entertainment
& Warter Park

hôn tuyệt mỹ; nơi chứa đựng những điều bí ẩn về loài hoa sim tím trang nhã pha

Safari
Casino
Phu Quoc National Park

lẫn chút dáng kiêu sa, kiều diễm, L’Alyana Senses World mang một vẻ đẹp tiềm ẩn
tựa hồ xứ sở Maldives với những cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, độc đáo để đêm
đêm nghe sóng vỗ du dương và chìm vào giấc mơ về những nàng tiên cá.

Cua Can Beach

L'Alyana Senses World stretches for 219ha along 1.5km beach on the west coast of Pearl Island, renowned
for its immense beauty and tranquillity. With the Phu Quoc national forest close by, L'ALyana Senses World

Ong Lang Beach

is conveniently located 10 minutes from Duong Dong town, 20 minutes from Phu Quoc international airport
and the best places to visit in Phu Quoc.
Located in one of the most beautiful beaches on the planet is about to appear a peaceful refuge for us
Duong Dong Town

10 PHÚT

to release our soul following whispering waves, and gently fall into the dream of mermaids.

10 MINS

VƯỜN THÚ HOANG DÃ SAFARI
Safari

Phu Quoc International Airport

CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ, THỦY CUNG

Truong Beach

Entertainment & Warter Park

CASINO PHÚ QUỐC
Casino

THỊ TRẤN DƯƠNG ĐÔNG
Duong Dong Town

20 - 30 PHÚT

20 - 30 MINS

SÂN GOLF
Golf Course

SÂN BAY PHÚ QUỐC
International Airport
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Địa thế vàng, tâm điểm ngọc
An enviable location on the pearl island
9

Mặt bằng tổng thể

Master Plan
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Khu chăm sóc sức khỏe 4.0/ Health Center 4.0

Khu Shophouse/ Shophouse

Nông trại hữu cơ lớn nhất Phú Quốc/ Organic Farm

Quảng trường biển/ Beach Square

Dòng sông di sản hội tụ tinh túy Việt Nam/ Heritage River

Khu thể thao biển/ Water Sport

Sân khấu ngoài trời/Outdoor Stage

Chuỗi khách sạn, resort 5-6 sao/ 5-6 star Resorts

Sân Golf/Golf Course

Chuỗi nhà hàng thực dưỡng/ Macrobiotic Restaurant
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Thế giới đong đầy cảm quan
Một thiên đường quyến rũ, yên bình và lãng mạn, nơi đánh thức
ngũ quan và tìm lại giá trị nguyên bản nhất của cuộc sống.

The senses world
A charming, peaceful & romantic paradise
Where awakens the five senses & reconnect to yourselves.

Nghe - Sóng biển du dương

Sense of Hearing – The melody of ocean waves

Chạm - Di sản thiên nhiên

Sense of Touching – The natural heritage
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Ngắm - Cảnh quan hùng vỹ

Sense of Seeing – The magnificent landscape

Cảm - Tinh khiết đại dương

Sense of Smelling – The fresh ocean sea breeze

Nếm - Ẩm thực hảo hạng

Sense of Tasting - The fine cuisine
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Sự hội tụ
Centrality
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Sân tập Golf
Golf course

Một điểm đến, đa trải nghiệm

One stop – Multiple experience
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Vườn thiền
Zen garden

Công viên rừng nguyên sinh
Primary forest park

Những trải nghiệm thượng hạng cho những tâm hồn giàu nhiệt huyết được tận hưởng hết mình: sân tập golf cao cấp, công viên
nước thiên nhiên, công viên rừng nguyên sinh, thể thao dưỡng sinh, câu lạc bộ thuyền buồm,…
Luxurious living for enthusiastic souls to enjoy it all close to top-rated golf course and national forests.
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Sự hoà nhập
Integration
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Đáp ứng đa thế hệ - Hài hoà mọi phong cách

All generations – Life styles
A destination for all ages comes together and strengthens their bonds. A visually spectacular place where new experiences

Một tâm điểm dưỡng xây sức khoẻ, kết nối với những thế hệ du khách đẳng cấp mới của tương lai

become lifelong memories between friends and families.

để tham gia vào chuyến hành trình luôn đong đầy những trải nghiệm đa dạng cùng tấm lòng
nhiệt tình và sự phục vụ tận tâm.
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Trung tâm chăm sóc sức khỏe 4.0

Trung tâm thẩm mỹ chăm sóc sắc đẹp

Chuỗi nhà hàng thực dưỡng

4.0 Comprehensive Health Center

Beauty Center

Macrobiotic restaurant
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Sự tương tác
Interaction
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Giữa thiên nhiên và con người
Một bức bích hoạ phong cảnh hữu tình với hệ thực vật phong
phú, hài hoà cùng văn hoá bản địa và truyền thống Việt Nam
tạo nên không gian trải nghiệm thượng hạng đến từ những điều
tự nhiên nhất giúp ta khơi nguồn cảm hứng bất tận.

People and nature
A charming landscape fresco with rich flora, harmonized with indigenous
and traditional Vietnamese culture to develop and showcase an ideal
living experience.

Nông
Nông trại
trại hữu
hữu cơ
cơ
Organic
Organic farm
Farm

Biệt thự gió biển
Sea Breeze Villas
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Công viên nhiệt đới
Tropical Park
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Sự bền vững

Sustainability
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Bản giao hưởng giữa
công nghệ và thiên nhiên
tuệ nhân tạo nhằm xây dựng một hệ sinh thái nghỉ dưỡng xanh:

Sự tương tác - Bản giao hưởng
công nghệ và thiên nhiên

công nghệ thẩm thấu bọt biển để tích nước ngày mưa, làm mát

What is Lorem Ipsum

Một sự giao thoa của những giá trị bản nguyên và ứng dụng trí

ngày nắng cho khắp các khu nghỉ; hệ thống điện năng lượng
mặt trời; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ cho trải nghiệm
chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp của những
du khách nơi đây.

Touch the earth lightly
Using technological advances to create a sustainable, innovative resort
ecosystem. From solar power to natural water accumulation via sponge

Thiết kế thân thiện môi trường

absorption, from Artificial Intelligence (AI) applied in our healthcare services to

Environmentally friendly design

the latest tech entertainment, L'Alyana is at the forefront of innovation.
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Hệ thống điện năng lượng mặt trời
Solar power system
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Biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng
The luxury Villas on the beach

Những căn biệt thự biển, biệt thự đồi, biệt thự ven dòng sông cảnh quan,… là một nghệ thuật sắp đặt tài tình của phong cách thiết kế

Beachfront villas, Hill villas, Lagoon villas,... are the art of installation with the combining indigenous, traditional Vietnamese culture, and global trend to create the destination for

kiến trúc, pha trộn văn hoá bản địa, truyền thống Việt Nam với xu hướng hiện đại của thế giới để tạo nên một không gian nghỉ dưỡng lý

all generation and bring to life a premium experiencing space coming from the most natural things to help us get endless inspiration.

tưởng cho mọi thế hệ, mang lại nguồn cảm hứng bất tận, những trải nghiệm thượng hạng đến từ điều tự nhiên nhất.
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Những khu Resort thượng hạng, Khách sạn cao cấp
Những khu resort trên không, khách sạn cao cấp được thiết kế với phong cách hiện đại, năng động và tiện nghi, hòa
quyện cùng tự nhiên tại thiên đường L’Alyana Senses World. Mỗi căn resort, khách sạn đều có không gian rộng mở, tầm
nhìn tuyệt đẹp về phía biển, khu công viên xanh mát hay dòng sông cảnh quan thơ mộng, để bạn đắm mình trong ánh
hoàng hôn rực sắc tâm hồn và rung cảm trước sắc ngời nơi miền thơ đất mẹ.

The High-class Resorts & Hotels
The sky resorts and high-class hotels are designed with modern, dynamic and comfortable style, blending with nature in the paradise L’Alyana Senses
World. Each resort and hotel has an open space, beautiful views of the sea, lush parkland or poetic landscape river, so that you can immerse yourself
in the sunset of the mother nature’s beauty.
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Khu shophouse, khu phố mua sắm
khu thương mại bờ biển sầm uất
L’Alyana Senses World dành vị trí đặc biệt thuận tiện để phát triển
những khu shophouse, khu thương mại bờ biển tầm vóc quốc tế, nơi
tập trung những thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới, cung cấp cho du
khách một nơi mua sắm và giải trí đẳng cấp.

Shophouse, Outlet, Beach retail
L’Alyana Senses World chooses uniquely good location to develop the shophouse, outlet,
beach retail,… where concentrates the most luxury brands in the world and provides
a great shopping and entertainment place for customers.

Beach Club
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Du lịch chăm sóc sức khỏe
L'Alyana Senses World kiến tạo một thế giới với những hoạt động giải trí và thư giãn giữa thiên nhiên, tiên phong phát triển
du lịch chăm sóc sức khỏe - wellness tourism với công nghệ 4.0 để mang đến cho khách hàng một trải nghiệm cao cấp,

Du lịch văn hóa di sản
Mang tinh hoa văn hóa, tinh thần dân tộc Việt vươn tầm châu lục, L'Alyana Senses World mang đến những cung bậc cảm
xúc, đưa con người tìm về nguồn cội, tận hưởng những giá trị nguyên bản của di sản nước Việt.

giải phóng tinh thần, thanh lọc cơ thể, tái tạo năng lượng và khơi nguồn sức sống mới.

Wellness Tourism
L'Alyana Senses World brings you a wonderland full of recreational & relaxing activities in harmony with nature. Being a pioneer of wellness tourism embodied

Cultural Heritage Tourism
L’Alyana Senses World brings Vietnam heritage beyond the world, by reconnecting visitors to the local authenticity and enabling them to be immersed in
illustrious masterpieces of national ancestry.

with 4.0 technology, we enable our visitors to refresh, reinvigorate and reconnect to themselves, thanks to the state-of-the-art experiences.
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Đôi nét về nhà phát triển dự án

The leading real estate developer
Phu Long Developer is a member of Sovico Group - a multidisciplinary private economic group in Vietnam.

Nhà phát triển Phú Long là 1 thành viên thuộc Sovico Group - tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành tại Việt Nam. Với tiềm lực tài chính

Thanks to its solid financial capability, well-organized structure and experienced management - powered by support from international credited consultancy

vững mạnh, hệ sinh thái bền vững, tổ chức chuyên nghiệp, đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm kết hợp với tư duy sáng tạo, sự hợp

companies - Phu Long has developed a host of premium real estate projects, including urban, residential areas, hospitalities, offices and commercial, right across

tác của các công ty tư vấn hàng đầu thế giới, Phú Long đã và đang thực hiện thành công những dự án khu dân cư, khu đô thị,

Vietnam. Designed to international standards, while always showcasing local cultures, these projects satisfy our clients’ demand for luxury-living standards, hi-end resort

khu nghỉ dưỡng, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại tầm cỡ trên khắp cả nước.

but also increase the value of their investments. Each product is embedded with humanistic and environmental values through the links in a sustainable ecosystem:

Được thiết kế theo chuẩn mực quốc tế hài hoà với phong cách địa phương, thân thiện môi trường, các sản phẩm bất động sản

finance, banking, education and aviation services.

của Phú Long không những thoả mãn nhu cầu về môi trường sống, nghỉ dưỡng tiện nghi, sang trọng, hiện đại mà còn luôn gia tăng
giá trị cho nhà đầu tư và các chủ sở hữu thông qua những liên kết chặt chẽ trong một hệ sinh thái bền vững từ tài chính, ngân
hàng, giáo dục, y tế, đến dịch vụ hàng không.

Hyatt Regency Nha Trang
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Holiday Inn & Suites Saigon Airport

Ariyana Beach Resort & Suites

Evason Ana Mandara Nha Trang

L’Alya Ninh Van Bay

Republic Plaza My Dinh

Pax Ana Doc Let
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Furama Resort Da Nang

Furama Villas Da Nang
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Khi sức khoẻ và trải nghiệm từng được đánh đồng bởi hai đường thẳng song song trong một
chuyến hành trình, khi con người từng nghĩ rằng tự nhiên phải nhượng bộ trước những công nghệ
ưu việt, L’Alyana Senses World đã tiên phong hợp nhất những mảnh ghép riêng biệt thành bản
nhất nguyên độc đáo. Mở ra thiên đường nghỉ dưỡng đẳng cấp, hài hoà từ những giá trị phồn
vinh bền vững được hậu đãi bởi đất mẹ quê hương đến những công nghệ tiên tiến hàng đầu thế
giới được tích hợp trải dài xuyên suốt các trải nghiệm vô giá nơi đây.
Để bất kỳ ai một khi dừng chân đều tìm lại bản nguyên cuộc sống.
Một lần nữa chúng tôi gọi tên thiên đường ấy là…
L’ALYANA SENSES WORLD
L'Alyana Senses World...
Where pristine nature coincides harmoniously with technological advances.
Where your holistic health and wellness are our priority as we strive to help you achieve peace of mind and personal fulfilment.
Where luxury and the highest level of service is never compromised.
Where you go to reconnect to yourself.

Chủ đầu tư
Investor

Nhà phát triển
Developer

Nhà phân phối
Distributor

Cổ đông

Shareholder

Quy hoạch tổng thể
Strategic Planning

Thiết kế kiến trúc

Architectural Concept

Thiết kế cảnh quan
Landscape Design

Chúng tôi đã nỗ lực và cẩn trọng để hoàn thiện tập thông tin này. Tuy nhiên, tài liệu chỉ mang tính tham khảo và một số hình ảnh minh hoạ thuộc bản quyền
các khu nghỉ dưỡng trong hệ sinh thái của chúng tôi. Các thông tin, hình ảnh có thể thay đổi do yêu cầu thực tế tại từng thời điểm triển khai.
We have made all our effort and care to complete this brochure. However, the document is for reference only, and some material is copyrighted to resorts in our ecosystem.
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Nơi quy tụ những thương hiệu khách sạn, resort hàng đầu thế giới:
A place that gathering world-class luxury hotel and restaurant brands:
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