
TRANSFORMATIVE WELLNESS
RETREATS AND HOLISTIC HEALING
4 days / 3 nights at 5-star retreat
21 - 24 April 2021. Small group of maximum 12 pax

9,980,000 VND per person (sharing twin/double)

A health and wellness escape amidst picturesque landscape of the
immense lagoon in Hue. 

BOOK NOW at: info@saffrontravel.net l +84 (0) 905 612 771  

(supplement for single room 4,900,000 VND)



Upon arrival in Hue, pick up from the

airport and transfer to the hotel, be

welcomed with a detox drink and check-

in to your room at Vedana Lagoon Resort

and Spa Hue. 

In the late afternoon at 17:00, learn a brief

meditation (30 mins) with Ms. Anh

Nguyen at the resort's pier overlooking

the lagoon focusing on breathing

techniques. End the day with an

introduction (30 mins) to Hatha Yoga and

simple Asanas that make the body

stronger and healthier. Dinner at the

hotel.

Overnight at Vedana Lagoon Resort and

Spa Hue. 

Đến Huế, xe riêng đón quý khách tại sân bay và

đưa về khu nghỉ Vedana Lagoon. Dùng thức uống

chào đón tại sảnh, sau đó nhận phòng và nghỉ ngơi.

Chiều muộn lúc 17:00, tham gia buổi học ngắn về
kỹ thuật thở (30 phút) với chuyên gia thiền và

yoga, Ms Ánh Nguyễn. Ngay sau đó, Ms Ánh sẽ

giới thiệu về Hatha Yoga (30 phút), cùng tập

những động tác nhập môn đơn giản trên cầu tàu,

và ngắm nhìn hoàng hôn đổ xuống vùng đầm phá.

Dùng bữa tối với thực được lựa chọn riêng cho

đoàn

I T I N E R A R Y

DAY  1 -21  APR IL

Wednesday - Hue arrival

BOOK NOW at: info@saffrontravel.net l +84 (0) 905 612 771  



At 07:30, take part in a morning yoga

session by the pool then enjoy breakfast.

At 09:30 transfer to Alba Wellness Valley -

nestled in the tropical forests 85km from

the resort (around 1h45 transfer), it

harnesses the healing power of the natural

world, join a healing session including 30

minutes of Onsen - authentic Japanese

thermal bathhouse with spring-water

pools, meditation session, and massage (30

min). Transfer back to your hotel for

lunch and have free time at leisure. 

At 17:00, participate in a workshop (60

mins) at the resort including small talks to

discover different topics related to

nutrition, healing and improving mental

and emotional health. Dinner at the hotel.

Overnight at Vedana Lagoon Resort and

Spa Hue. 

07:30, tham gia bài yoga sáng bên hồ bơi. Sau bữa

sáng, lúc 09:30 di chuyển đến Alba Wellness Valley

(cách resort 85km, khoảng 1h45 di chuyển), chữa

lành và thải độc cơ thể tại suối khoáng nóng Thanh

Tân gần 100 năm tuổi. Buổi tập gồm: 30 phút tắm

khoáng nóng Onsen phong cách Nhật Bản, thiền và

30 phút massage. Di chuyển về lại khách sạn và

dùng bữa trưa, nghỉ ngơi. 

17:00 dự buổi chia sẻ ngắn của Ms Ánh (khoảng 60

phút) về chủ đề liên quan đến dinh dưỡng, chữa

lành và bí quyết cải thiện sức khoẻ mỗi ngày. Dùng

bữa tối với thực đơn được lựa chọn riêng cho đoàn.

Thursday - Healing session, Osen,
Massage & Wellness workshop

BOOK NOW at: info@saffrontravel.net l +84 (0) 905 612 771  

I T I N E R A R Y

DAY  2 -22  APR IL



At 07:30, take part in a morning yoga

session by the pool then enjoy breakfast.

After that, time at your leisure to enjoy the

resort’s facilities or discover Hue. Enjoy a

one hour massage at the hotel, client

decides the time at their convenience. 

In the late afternoon at 16:30, take part in 2

sessions of yoga and meditation (90 mins)

with Ms. Anh Nguyen at the resort's pier

with nice sunset view. Dinner at the hotel. 

Overnight at Vedana Lagoon Resort and

Spa Hue. 

07:30, đón mặt trời và hít thở không khí trong

lành đầu ngày với bài yoga sáng cùng Ms Ánh.

Sau bữa sáng, quý khách có thể lựa chọn thư
giãn tại khu nghỉ hoặc khám phá cố đô Huế.

Tận hưởng 60 phút massage cơ thể tại spa của

khách sạn.

16:30, tham gia 90 phút yoga và thiền định với

Ms. Ánh Nguyễn, cùng tập, ngắm mặt trời lặn

và thưởng thức không khí buổi chiều thanh

bình.

Dùng bữa tối với thực đơn được lựa chọn riêng

cho đoàn

Friday - Leisure, Massage & Spa

BOOK NOW at: info@saffrontravel.net l +84 (0) 905 612 771  

I T I N E R A R Y

DAY  3 -23  APR IL



Saturday - Hue departure

At 07:30, take part in a morning yoga

session by the pool then enjoy breakfast.

Check out of the hotel before 12PM. Take 

 flight back home – client’s own expense. 

07:30, tham gia bài tập yoga buổi sáng, địa điểm

tập tại bãi cỏ cạnh hồ bơi. Ăn sáng tại khách sạn.

Trả phòng trước 12 giờ chiều. Di chuyển đến sân

bay và đón chuyến bay về nhà. 

BOOK NOW at: info@saffrontravel.net l +84 (0) 905 612 771  

I T I N E R A R Y

All yoga and meditations, massage and spa
mentioned 
Turndown service & Welcome gift
Lagoon View Deluxe (twin/double sharing) 
Transfers by private air-conditioned vehicle
03 breakfast, 02 lunches, 03 dinners with different
healthy sets to choose from
01 non-alcoholic drink per lunch/dinner
Travel insurance (valued up to 200 mil VND)

Our price include:

Tất cả buổi tập yoga và thiền
Dịch vụ turndown, quà tặng ngày check-in
Phòng Lagoon View Deluxe (twin/double sharing) 
Di chuyển bằng xe ô tô riêng máy lạnh

03 bữa sáng, 02 bữa trưa, 03 bữa tối đa dạng sự lựa
chọn, thực đơn có lợi cho sức khoẻ thiêt kế riêng cho đoàn
01 thức uống không cồn cho mỗi bữa trưa / tối
Bảo hiểm du lịch (giá trị lên đến 200 triệu VND)

Giá bao gồm:

Giá không bao gồm:  

Our price not include:  

Additional info: prepare comfortable yoga wear; yoga
mat can be arranged with prior notice but we
recommend bringing your own yoga mat  

Thông tin khác: khách chuẩn bị trang phục tập 
phù hợp; khuyến khích khách mang thảm tập, nếu
khách chưa có, có thể báo trước để chuẩn bị.

DAY  4 -24  APR IL

Return flight tickets - suggested options Vietnam
Airlines: 1,655,000 VND / Bamboo: 1,090,000VND
 Personal expenses

Vé máy bay khứ hồi. Giá tham khảo - Vietnam
Airlines: 1,670,000 VND/Bamboo: 1,140,000VND
Chi phí chi tiêu cá nhân



41/23 Doan Trong Truyen St., group
1, Phu Loc town, Hue, Vietnam

Vedana Lagoon is a luxurious 5-star resort located

on the shore of one of the largest lagoons in South

East Asia in between the city of Hue and the town

of Hoi An. Set within 27 hectares of undulating and

picturesque landscape, the 29 villas and bungalows

each have their own private sundeck and balcony

leading out onto the immense lagoon or into a

private garden. The restaurant is a highlight with

sunset and twilight dining experiences overlooking

the tranquil lagoon both available.

V E D A N A  L A G O O N  R E S O R T  A N D  S P A  H U E

BOOK NOW at: info@saffrontravel.net l +84 (0) 905 612 771  

Vedana Lagoon là resort tiêu chuẩn 5 sao nằm dọc một

trong những hồ nước mặn gần biển lớn nhất Đông Nam

Á. Resort nằm giữa Huế và Hội An với quang cảnh

bình yên hoà mình cùng thiên nhiên, gồm 29 villas và

bungalows với ban công hướng hồ hoặc hướng vườn.

Nhà hàng với quanh cảnh bình minh và hoàng hôn độc

đáo. 



AROMATHERAPY - YOGA - MEDITATION -
HERBAL MEDICINE

MS. ANH NGUYEN

A Yoga and Meditation expert with more than 10 years of experience in setting
spa, yoga and meditation class for 5-star properties throughout Vietnam. She is

also a nutritionist, engineer and specialist in producing essential oils and
aromatherapy products that can support energy healing.

 

BOOK NOW at: info@saffrontravel.net l +84 (0) 905 612 771
before April 08, 2021  

Chuyên gia Yoga và Thiền với hơn 10 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển chương
trình cũng như lớp tập yoga và thiền cho các resort và khách sạn 5 sao khắp Việt Nam. Ms.

Ánh Nguyễn còn là chuyên gia dinh dưỡng, kỹ sư chuyên về tinh dầu và các phương pháp
trị liệu, chữa bệnh hoàn toàn từ thiên nhiên.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Nutritionist

