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— Hành trình đồng hành cùng dịch vụ quản lý sự kiện chuyên nghiệp.
Kỷ niệm khó quên, khoảnh khắc đáng nhớ

Nhà hàng, bar và trung tâm chăm 
sóc sức khỏe
— 

Sự kiện nổi bật mang phong cách đậm
chất Pháp 
—

Hotel Perle D'Orient Cat Ba, MGallery chào đón du khách bằng sự tinh tế. Chuyên gia tổ chức sự kiện phục vụ mọi 
nhu cầu du khách bằng sự chuyên nghiệp theo phong cách Pháp và sự khéo léo của người Á Đông. Nhân viên được 
đào tạo chuyên nghiệp, đầu bếp tận tâm và những chủ đề tiệc hấp dẫn sẽ là nhân tố làm nên sự kiện thành công.

Khách sự tiệc được chào đón với không gian thiết kế 
đầy mê hoặc trên đảo thiên đường

•

•

•

•

•

Với thiết kế tinh tế, phòng đại tiệc Crystal và phòng 
họp Tonkin mang đến không gian hoàn hảo cho 
những sự kiện và hội họp.
Thiết kế tinh xảo: Mái hiên bao trọn không gian là nơi 
lý tưởng cho tiệc cocktail hay nơi nghỉ giữa giờ lý 
tưởng. Trong khi đó trần cao lại tao không gian rộng 
mở như một thính phòng.
Phòng nghỉ tiện nghi: từ phòng tiêu chuẩn thiết kế 
trang nhã, phòng Suites sang trọng, phòng Executive 
đặc trưng hay phòng Tổng thống rộng rãi được trang 
trí mang âm hưởng kiến trúc Đông Dương. 
Tham gia những chuyến hành trình khám phá ẩm 
thực độc đáo với hải sản tươi ngon, sản vật địa 
phương tại vịnh Lan Hạ hay thưởng thức những món 
ăn trong thực đơn được thiết kế riêng bởi đội ngũ 
chuyên gia của khách sạn. 
Khám phá thiên nhiên tuyệt diệu và di tích lịch sử lâu 
đời

 

•

•

•

Năm nhà hàng: Indochine Kitchen, AKOYA, Rock’s 
Bar, Indochine Lounge và Vitality Bar đem đến phong 
vị ẩm thực địa phương và quốc tế trong không gian 
ấm cúng và sang trọng, từ đơn giản tới tinh tế. 
 
Phòng gym thiết kế đặc biệt: không gian hiện đại với 
nhiều thiết bị hiện đại hỗ trợ sức khỏe tim mạch, máy 
tập tạ và nhiều máy tập theo chức năng khác.

Trung tâm chăm sóc sức khỏe và Cocoon Spa: 
Phòng trị liệu cá nhân riêng biệt đem lại chốn bình 
yên thư thái nơi cung cấp nhiều gói trị liệu truyền 
thống Việt Nam giúp thải độc cùng lớp học yoga và 
phòng xông hơi.

Cảm hứng bắt đầu từ cuộc 
hành trình

Nền tảng cho các sự kiện hoàn hảo
—

—
Sự hối hả và nhộn nhịp của Hà Nội sẽ tan dần khi bạn 
thực hiện chuyến đi kéo dài hai giờ đến thành phố Hải 
Phòng. Chuyến phà cập bến, mở lối tới đảo Cát Bà, nơi 
lý tưởng cho những sự kiện kết nối, teambuilding, khởi 
phát những ý tưởng sáng tạo giữa khung cảnh núi đá 
vôi, rừng xanh thẳm hay những bãi biển thơ mộng 

Hotel Perle D'Orient Cat Ba, MGallery hòa trộn phong 
cách truyền thống Việt Nam và âm hưởng  Pháp quyến 
rũ.  Khách sạn đem tới du khách dịch vụ hoàn hảo, hệ 
thống phòng hội nghị hiện đại, nhà hàng  đẳng cấp và 
cơ hội khám phá trải nghiệm thuần túy bản địa.
 

Hội nghị, sự kiện hay đám cưới của bạn sẽ trở nên hoàn 
hảo trong không gian phòng tiệc phong cách. Đội ngũ 
nhân viên sự kiện chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ mang  
tới dịch vụ tốt nhất, dành cho đám cưới, sự kiện, kèm 
với những chuyến phiêu lưu trên biển đảo.

Dù sở thích của bạn là chèo  thuyền Kayak, ngắm nhìn 
toàn cảnh vịnh Hạ Long, tham gia các bộ môn thể thao 
mạo hiểm hay khám phá địa danh lịch sử hoặc tái sinh 
năng lượng cho cơ thể spa, nơi đây mở cửa cho mọi 
nhu cầu giải trí và nghỉ dưỡng của bạn
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Nét duyên dáng Đông Dương hòa trong phong cách Pháp
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•

•

•

Hệ thống đèn trần pha lê được thiết kế và thực hiện 
bằng tay bởi nghệ nhân Cộng Hòa Séc, là điểm nhấn 
cho bất kỳ sự kiện trọng đại nào.
Giàn đèn được tích hợp vào một hệ thống chiếu sáng 
hàng đầu. Với mái vòm cao, khách dự tiệc sẽ đắm 
chìm trong một cảm giác thoải mái cảm nhận không 
gian rộng mở và sang trọng.
Không gian rộng nhưng tập trung mang tính linh hoạt 
tối đa khi tổ chức sự kiện, đồng thời vẫn đảm bảo tầm 
nhìn thoáng dù cho khách ngồi ở vị trí nào.

•

•

Sự kiện trọng đại của bạn sẽ hoàn hảo hơn dưới sự 
trợ giúp từ các chuyên gia quản lý sự kiện. 
Cùng bạn chúng tôi sẽ tối đa hóa các sự kiện mang 
dấu ấn cá nhân, với phương châm đó các dịch vụ hỗ 
trợ sự kiện của chúng tôi luôn được đầu tư tỉ mỉ và 
chau chuốt từ ẩm thực đến hệ thống chiếu sáng và 
âm thanh.

— Niềm đam mê thăng hoa
Phòng họp cổ điển dành cho buổi hội họp hiện đại

Tôn vinh phong cách Đông Dương 
—

Sự kết hợp của thiết kế sang trọng và
dịch vụ hoàn hảo
—Trải nghiệm phong cách Pháp trong phòng Đại tiệc 

Crystal.

•

•

•

Phòng đại tiệc là nơi lý tưởng dành tiệc cưới hay 
những sự kiện quan trọng với sức chứa lên tới 190 
khách.
Dịch vụ quản lý sự kiện chuyên nghiệp dành cho công 
ty, buổi họp nhóm cá nhân, sự kiện văn hóa hay buổi 
giới thiệu sản phẩm mới.
Trần cao với hệ thống đèn pha lê tráng lệ, hệ thống 
làm mát không khí tuần hoàn tạo không gian nhà hát 
tối ưu.

Ấn tượng bởi thiết kế hiện đại mang hơi thở Đông 
Dương 

•

•

Hàng hiên với mái che ôm gọn cả căn phòng, không 
gian mở nhìn ra đại dương kỳ vĩ.
Phương án sắp xếp bàn ghế tối ưu và linh hoạt trong 
khán phòng rộng cùng dịch vụ chuyên nghiệp đến từ 
đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm sẽ đem lại dịch 
vụ hoàn hảo cho khách hàng.



•
•

•

Vượt ra khỏi không gian hội họp 
thông thường

Nâng tầm sự kiện 

Với 26 ghế ngồi, phòng Tonkin vượt trên cả công năng 
của phòng họp thông thường, mang đến ý tưởng tươi 
mới.

Thiết kế căn phòng mang lại cảm giác thân mật phục 
vụ cho các cuộc thảo luận nhóm, đi kèm âm thanh và 
ánh sáng hiện đại cùng giải pháp cách âm hoàn hảo.
Phòng có lối ra ban công nhìn ra Vịnh Lan Hạ, tại đây 
bạn vừa có thể sáng tạo vừa phóng tầm mắt thư giãn, 
nạp thêm cảm hứng.

Làm tươi mới những cuộc họp bằng cách đắm chìm 
trong thiết kế Đông Dương đầy tinh tế.

Phòng họp Tonkin như một bảo tàng nghệ thuật, sâu 
lắng cùng ánh sáng tách biệt, kèm thêm thực đơn tràn 
năng lượng hay những  ly cà phê Việt Nam mạnh mẽ 
chắc chắn sẽ mang tới một cảm giác độc đáo.
Cửa sổ hiên rộng cho phép ánh sáng tự nhiên tràn 
ngập trong căn phòng, trong khi hệ thống đèn chiếu 
và nghe nhìn tân tiến cho phép bạn điều chỉnh chức 
năng của căn phòng để phù hợp với bất kỳ buổi họp 
nào.

Chuyên viên tiệc và sự kiện chuyên nghiệp với độ chính 
xác cao

Chuyên gia  của chúng tôi sẽ trợ giúp bạn tổ chức sự 
kiện theo đúng kế hoạch, đem tới trải nghiệm hoàn 
hảo  cho các khách mời quan trọng, CEO hay VIP 
của sự kiện.

Không gian và sự riêng tư đan chéo hài hòa

Ban-công rộng nhìn ra toàn cảnh vịnh Lan Hạ mang 
tới nguồn ánh sáng tràn khắp khán phòng, tạo ra 
không gian riêng tư để trò chuyện và đưa ra các quyết 
định kinh doanh quan trọng.

Đây cũng là vị trí lý tưởng cho buổi tiệc cocktail hay 
tiệc rượu thân mật

PHÒNG  KÍCH THƯỚC SỨC CHỨA
DIỆN TÍCH 
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Phòng họp trang nhã và tinh tế

PHÒNG TONKIN
98  m2

Nét sang trọng đầy phong cách khơi nguồn sáng tạo
Đem lại sự hiệu quả cho công việc với tiện ích cao cấp

•

•

•

•
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