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Sanctum Inle Resort
Myanmar

Cách hai tiếng di chuyển từ Yangon, Sanctum
Inle Resort như một viên ngọc e ấp bên khung
cảnh sơn thủy hữu tình của hồ Inle. Toát lên vẻ
lãng mạn cổ điển, thiết kế của khu nghỉ dưỡng
ảnh hưởng từ tu viện truyền thống với những
mái vòm theo phong cách Tây Ban Nha. Mặc
dù có bốn loại phòng khác nhau, mỗi căn đều
có trần cao cùng không gian rộng rãi; nắng và
gió luôn len lỏi vào từng ngõ ngách.
Thế nhưng, không còn gì thú vị bằng việc
đạp xe thưởng thức tiết trời se lạnh vào mỗi
sáng sớm tại khu nghỉ dưỡng. Bạn có thể ghé
thăm bể bơi vô cực với khung cảnh hùng vĩ
của những rặng núi quanh hồ. Kết nối với hồ
bơi là nhà hàng The Refectory, nơi phục vụ

Hành trình khám
phá hồ Inle kết
thúc bằng khoảnh
khắc chờ hoàng
hôn buông xuống,
chiêm ngưỡng bầu
trời với màu cam,
tím hồng, xanh
biển hòa quyện đầy
xúc cảm.

ẩm thực bản địa của người Shan. Đặc biệt, hãy
ghé thăm Sanctuary Spa để trải nghiệm liệu
trình tẩy tế bào chết bằng me tươi, loại quả
ưa thích của người Myanmar.
Nằm ở độ cao 889m so với mực nước biển và
có diện tích khoảng 220km2, hồ Inle nổi tiếng
với những ngôi nhà gỗ ngay ngắn trên mặt
nước, những khu vườn rau củ nổi lềnh bềnh,
những ngư dân với dụng cụ đặc biệt. Hãy
dành một ngày lênh đênh trên con thuyền gỗ
để khám phá cuộc sống của tộc người Inthar,
ghé thăm những khu chợ bản địa, tìm hiểu
cách dệt vải từ lụa tơ sen, thắp nén nhang tại
ngôi chùa Phaung Daw Oo. ¬
www.sanctum-inle-resort.com

hồ Inle gây ấn
tượng đặc bIệt vớI
du khách khI hoàng
hôn rực đỏ rớt trên
Mặt nước, nAy được
tô đIỂM bỞI nhỮng
khu nghỈ dưỠng gẦn
gŨI vớI thIên nhIên
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