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GIỮ LỊCH SỬ
CÒN SỐNG

Truyền thống của
Huế tiếp tục sống
trong những người
thợ thủ công của nó

NGUYỄN
QUANG ĐẠT

SÀI GÒN XƯA

Trở lại thời hoàng
kim của thành phố
Hồ Chí Minh

Chạm tầm cao mới với
Nguyễn Quang Đạt,
cơ trưởng trẻ nhất
Jetstar Pacific
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Chiếc áo khoác tuyệt vời với hơn 15 chức năng
cơ bản cần thiết mà các “tín đồ du lịch” chắc
chắn không thể bỏ qua. Gối ngủ, mặt nạ che
mắt, găng tay, bộ túi đa năng có thể để tay, để
tai phone, nước uống, điện thoại, hộ chiếu, mắt
kính, máy tính bảng và pin sạc. Bạn đã bao giờ
mơ đến một chiếc “áo khoác trong mơ” với
đầy đủ chức năng như thế này chưa? Hãy đặt
mua trước tại baubax.com và tận hưởng nhé!

Tạp chí Discover Nha Trang

PHOTO BAUBAX.COM

Với thiết kế tối giản, tinh tế và đa
dạng thông tin hữu ích, mang tính
ứng dụng cao, tạp chí Discover Nha
Trang dành riêng cho cộng đồng
những khách du lịch trong nước và
nước ngoài yêu thích khám phá địa
danh Nha Trang của Việt Nam. Tạp
chí ghi chép lại những mẩu chuyện
thú vị, dễ dàng chạm đến cảm xúc
của những con tim yêu du ngoạn,
cung cấp những địa điểm du lịch dễ
để lại “ấn tượng khó phai” và bắt
trọn những khoảnh khắc, thể hiện
vẻ đẹp tuyệt vời của “thiên đường”
Nha Trang. Hãy khám phá ngay tại
discover-nhatrang.com nhé.

Du lịch
thông
minh
Mùa đông này, khám phá
cách du lịch thông minh
hơn với những cuốn sách,
sản phẩm dưới đây
SÁCH ẢNH HÀ NỘI:
CAPITAL CITY

Cuốn sách ảnh Hà Nội: CAPITAL
CITY do TS. Michael Waibel, nhà
nghiên cứu kì cựu người Đức, cùng
biên soạn. Cuốn sách là tập hợp của
hơn 600 bức ảnh tái hiện lại quá
trình phát triển của đô thị và cuộc
sống thủ đô dưới đa dạng các góc
nhìn và quan điểm xã hội khác nhau.
Vào tháng 9 năm 2015, cuốn sách
ảnh đã nhận được giải thưởng “Bùi
Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội”.
Bây giờ, sách ảnh được bán tại nhiều
nhà sách ở Hà Nội và TP. HCM.

Hành lý Barracuda

Barracuda, một thương hiệu hành
lý mới toanh, rất phù hợp và tiện lợi
cho những người thường xuyên đi
công tác hoặc đam mê du lịch. Với
thiết kế đặc biệt, kết hợp nhiều tính
năng thiết thực, xuất hiện lần đầu
tiên trên thế giới như có thể gấp lại
được, khay đựng laptop gắn sẵn,
lỗ cắm sạc USB và thiết bị định vị.
Barracuda đơn giản hóa và nâng cấp
trải nghiệm du hành của bạn lên một
chuẩn mực cao cấp hơn hẳn. Xem
thêm tại barracuda.co.
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