
Sport and Leisure
Located on the third floor, the Kinetic Gym and Wellness studio boasts 
modern exercise equipment, massage and sauna facilities for guests 
seeking to destress and rejuvenate.

Welcome to Hanoi, the city with more than 1,000 years of history. Considered to be the cultural 
and political centre of Vietnam, this busy and modern capital city still retains its charm through 
beautiful lakes, the alleys of the Old Quarter and colonial architecture.

Location
Conveniently located in the heart of Hanoi's central business district, 
the hotel is approximately 40 minutes drive from Noi Bai International 
Airport and only 5 minutes from the city centre - the Old Quarter. With 
its distinctive French architecture as well as excellent services and 
facilities, the Mövenpick Hotel Hanoi is specially tailored to meet the 
needs of discerning leisure and business travelers.

Rooms and Amenities
Relax and pamper yourself with our service at Mövenpick Hotel Hanoi. 
Our rooms overlook the quaint corners and majestic architecture of 
Hanoi’s French Quarter, setting an atmospheric scene as you unwind in 
a comfortable Superior Room, Deluxe Room or Suite. We have 154 
well-appointed rooms and suites, including non-smoking rooms and 20 
connecting rooms.
All our boutique hotel rooms are fully equipped with a large LCD flat 
screen television, minibar, IDD telephone and a personal safe, as well as 
tea and coffee making amenities. Rooms can accommodate a maximum 
of two adults and one child. Complimentary Internet is accessible 
throughout the hotel and all guestrooms.

Dining and Entertainment
Resplendent in white, brown and purple, Mangosteen serves up 
cuisine that is an innovative mix of Vietnamese flavours and interna-
tional classics. Guests can select delicacies from a creative à-la-carte 
menu available for breakfast, lunch and dinner. 
The Lounge 83 is a perfect place for a continental breakfast, pastries 
and snack as well as a wide selection of wines offered from our cellar. 
An ideal place to catch up with friends and enjoy the warm and 
relaxed atmosphere.

Chào mừng quý khách đến với thủ đô Hà Nội, thành phố của nghìn năm văn hiến. Là trung tâm 
văn hóa, chính trị của đất nước, thủ đô hiện đại và sầm uất, Hà Nội vẫn ẩn chứa nhiều nét đẹp cổ 
kính với những hồ nước trong xanh, ngõ nhỏ của 36 phố phường và những công trình kiến trúc 
Pháp độc đáo.

Vị trí
Tọa lạc tại quận trung tâm thủ đô, quý khách chỉ mất 5 phút để di chuyển từ 
khách sạn tới khu trung tâm và khoảng 40 phút đến sân bay quốc tế Nội Bài. 
Với nét kiến trúc Pháp độc đáo cùng các trang thiết bị hiện đại và phong cách 
phục vụ chuyên nghiệp, khách sạn Mövenpick Hà Nội tự hào là sự lựa chọn 
hàng đầu cho khách doanh nhân và khách du lịch nghỉ dưỡng.

Phòng nghỉ và trang thiết bị
Tại khách sạn Mövenpick Hà Nội, quý khách sẽ được tận hưởng và cảm nhận 
trọn vẹn dịch vụ đạt tiêu chuẩn năm sao. Từ phòng nghỉ, quý khách có thể 
ngắm nhìn khuôn viên tuyệt đẹp của các tòa nhà với lối kiến trúc Pháp cổ, và 
để sau đó thả mình chìm đắm trong không gian đầy thư giãn của phòng lưu 
trú. Khách sạn bố trí 154 phòng nghỉ tiện nghi, trong đó bao gồm các phòng 
không hút thuốc và 20 phòng thông nhau.  
Các phòng lưu trú theo đều được trang bị đầy đủ tivi màn hình phẳng LCD 
với nhiều kênh truyền hình quốc tế, tủ đồ uống, điện thoại gọi đi quốc tế, két 
an toàn, đồ pha trà và cà phê. Quý khách có thể sử dụng Internet không dây 
miễn phí tại phòng và tất cả khu vực trong khách sạn. 

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thư giãn
Tại tầng 3, trung tâm chăm sóc sức khỏe Kinetic Gym & Wellness 
Studio với những trang thiết bị tập luyện hiện đại cùng dịch vụ xoa 
bóp và xông hơi sẽ giúp cho quý khách giải tỏa sự mệt mỏi và tận 
hưởng những phút giây thư giãn tuyệt vời.

Dịch vụ hội nghị & hội thảo
Với 4 phòng họp trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại, mọi nhu cầu về tổ 
chức hội thảo, hội nghị từ 10 đến 110 khách đều được đáp ứng hiệu 
quả. Ngoài ra, các dịch vụ thư ký tại khu Business Centre sẽ hỗ trợ và 
đáp ứng được nhu cầu của quý khách.
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Conferences and Banquets
Four multi-purpose meeting rooms, equipped with modern facilities 
that can accommodate meetings and private functions on the same 
floor from 10 to 110 people. A business centre is available to carter to 
the needs of business executives and assist all conference require-
ments. 

Dịch vụ ăn uống và giải trí
Với tông màu chủ đạo là tím, trắng, nâu đúng như tên gọi của mình, 
nhà hàng Mangosteen đem đến sự kết hợp tài tình giữa hương vị 
truyền thống của Việt Nam và các món ăn quốc tế thượng hạng. Quý 
khách có thể thỏa thích lựa chọn các món ngon trong thực đơn đặc biệt 
cho bữa sáng, trưa và tối. 
Lounge 83 là không gian hoàn hảo cho những cuộc hội ngộ và giao 
thương. Tại đây, quý khách có thể thưởng thức bữa sáng kiểu Âu, bánh 
ngọt, đồ ăn nhẹ và thực đơn rượu tuyệt hảo. 


