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Lobby

WELCOME
A warm welcome awaits you at
the Pearl River Hotel

Pearl River Hotel is the Hai Phong luxury hotel of choice for business and leisure
travelers with our variety of choice of stay offers: from superior, deluxe rooms, to
suites and even serviced apartments. We also provide exceptional facilities for
conferences, meetings and weddings.
Pearl River là khách sạn cao cấp tại Hải Phòng được nhiều doanh nhân và khách
du lịch tin tưởng lựa chọn bởi dịch vụ lưu trú đa dạng: từ hạng phòng cao cấp,
sang trọng đến phòng căn hộ dịch vụ. Phòng hội nghị và phòng tiệc cũng được
trang bị với các thiết bị công nghệ âm thanh và ánh sáng hiện đại, là địa điểm lý
tưởng tại Hải Phòng để tổ chức lễ cưới, họp mặt đối tác, hội thảo và các sự kiện.

PEARL RIVER HOTEL | 03

LOCATION
A Location Unlike Any Other

Enjoy being perfectly located between the Cat Bi International Airport
and Hai Phong’s Lach Tray Riverside, The Pearl River Hai Phong will give
you unforgettable memories in the city of Hai Phong.
Toạ lạc tại vị trí giao thông hoàn hảo: gần sân bay quốc tế Cát Bi, cao tốc
Hà Nội - Hải Phòng và khu vực trung tâm thành phố, Khách sạn Pearl
River sẽ mang đến cho bạn những kỷ niệm khó quên tại thành phố Hải
Phòng.

THE ROOMS
OUR REFINED HOSPITALITY
WILL MAKE YOU FEEL RIGHT
AT HOME.
A stay at our iconic address
offers a charming combination
of elegance, luxury and
comfort.
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Select from a range of elegant rooms
and luxurious suites, or bask in the
opulence of our most exclusive suites
collection. All bedrooms are equipped
with luxurious bathrooms with deep soak
bath and separate walk in shower, soft
bathrobes and slippers, satellite smart
TV, minibars and in-room safe. Room
service is available 24 hours a day and
consist of many International and Asian
favorites. Smoking and non-smoking
rooms
are
available,
subject
to
availability.

Đa dạng các hạng phòng nghỉ sang
trọng và hiện đại, phù hợp với nhu cầu
của mọi đối tượng khách hàng, bao
gồm cả phòng hút thuốc và phòng
không hút thuốc. Các phòng đều được
trang bị với các thiết bị hiện đại nhất,
đầy đủ và thiết yếu, như Wi-Fi, hệ thống
TV vệ tinh với các kênh truyền hình
quốc tế, két sắt an toàn, dịch vụ phục
vụ ăn uống tại phòng 24/24 giờ và các
tiện ích khác nhằm tối đa hóa sự tiện
nghi, thoải mái cho khách hàng.

CLASSIC
STYLE &
COMFORT

Premium Suite
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IN-ROOM
AMENTITIES
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Grand Pearl Suite

Complimentary high speed Wifi Access
Truy cập Wifi tốc độ cao miễn phí
40 inches smart TV with international
channels
TV thông minh 40 inch với các kênh
quốc tế
Bedside master control panel for
lightings
Bảng điều khiển ánh sáng ở đầu giường
In-room IDD communication
Điện thoại IDD gọi nội hạt và quốc tế
Executive working desk
Bàn ghế làm việc cỡ lớn
Hair dryer
Máy sấy tóc
Refrigerator
Tủ lạnh
Selected beverages in minibar
Quầy bar nhỏ với nhiều loại đồ uống
Safety box
Két an toàn
Spacious bathroom with seperate bath
tub & shower plus quality bathroom
amentities, bathrobes and bathroom
slippers.
Phòng tắm rộng rãi với bồn tắm và vòi
sen riêng biệt
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Deluxe Premier

Superior Twin

Junior Suite

Deluxe
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PRESIDENTIAL SUITE

The 170 m² Presidential suite is a spacious sanctuary for sophisticated
guests who appreciate a separate living room carefully decorated with rich
refinement. The suites are well equipped with.
Phòng tổng thống rộng 170 mét vuông là sự kết hợp của nội thất sang trọng
và bài trí tinh tế, đem đến cho khách hàng không gian thư giãn đẳng cấp.
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Step into a world of wonder and
possibility with Pearl River Hotel
Hai Phong and rediscover the art of
meetings. Our dedicated team of
meetings & events professionals will
take you on a journey of imagination
and immersion, transforming
everyday event into engaging,
memorable and result-driven
experiences.

MEETINGS &
EVENTS
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The ideal venue for all types of meetings,
business conferences and special events.
Địa điểm lý tưởng để tổ chức lễ cưới, họp mặt
đối tác, hội thảo và các sự kiện.
We understand every conference, every delegate
and every agenda is different. For your next
event,
delegate
will
be
immersed
in
extraordinary catering experiences, personalized
touches and memorable meeting solutions for a
burst of innovation.
Mỗi sự kiện được tổ chức tại khách sạn Pearl
River, khách hàng đều được tận hưởng sự quan
tâm bậc nhất đến từ đội ngũ nhân viên tại khách
sạn, cùng với sự linh hoạt mà phòng họp mang
đến.

Diamond Ballroom

The function facilities are located on the 2nd floor of
the hotel.
Dịch vụ tiệc và hội nghị được phục vụ tại tầng 2 khách
sạn.
From cocktail receptions, banquets, gala dinners, birthday
celebrations, weddings, an unlimited range of tailor made
possibilities to create memorable and unforgettable days.
Dù là buổi họp mặt thân mật hay hội nghị kinh doanh
quan trọng, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng
tôi cũng sẽ mang đến những hỗ trợ tối ưu để mang đến sự
hài lòng cao nhất cho khách hàng.

Corridor Function
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VENUES
From the comfortable and practical to the luxurious and elegant setup, the choices are numerous.
Sự linh hoạt trong hệ thống phòng họp sẽ đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

VENUE / PHÒNG HỌP

DIAMOND

RUBY

SAPPHIRE

Dimension / Diện tích
Ceiling height / Độ cao trần
Stage / Sân khấu
Backdrop / Phông nền

210 m²
5m
Yes / Có
4,4 x 2,7 m

105 m²
3,5 m
Yes / Có
3 x 1,8 m

35 m²
3,5 m
NA / Không
NA / Không

Theater / Rạp hát

140 -250 pax / người

60 -130 pax / người

30 pax / người

Classroom / Lớp học

80 - 150 pax / người

40 - 70 pax / người

20 pax / người

U-shape / Hình chữ U

60 - 150 pax / người

25 - 50 pax / người

20 pax / người

Round table / Bàn tròn

80 - 180 pax / người

40 -100 pax / người

20 pax / người

Boardroom / Phòng họp

30 - 60 pax / người

20 -35 pax / người

20 pax / người

Buffet / Tiệc đứng

100 pax / người

50 pax / người

NA / Không
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RESTAURANTS
Fine food and excellent service are at
the heart of great hospitality
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Jade Restaurant
Here you will discover a culinary experience that will
remain in your mind long after the meal has left your
plate. Our team of talented chefs strives hard to
transform every meal into an extraordinary pleasure for
taste buds.
Khám phá những hương vị ẩm thực hứa hẹn sẽ mang đến
cho khách hàng những trải nghiệm thật khó quên.

Chau Giang Restaurant
This Chinese restaurant welcomes you to explore the
exquisite flavours of authentic Chinese cuisine. The
Chau Giang Restaurant also offers 3 private dining
rooms.
Khám phá hương vị tinh tế của nền ẩm thực Trung Hoa
tại nhà hàng Châu Giang của khách sạn Pearl River.
Ngoài không gian chung rộng rãi, nhà hàng còn có 3
phòng VIP ấm cúng và riêng tư.
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Opál Café
The place to enjoy indulgent teas,
coffee and cocktails while catching up
with friends or colleagues.
Là địa điểm lý tưởng để cùng bạn bè,
người thân và đồng nghiệp thưởng thức
cafe sáng, tách trà chiều hoặc nhâm nhi
ly cocktail.

The Lobby Lounge
Located at the main lobby of the hotel right next to the front
desk you will find our Lobby Lounge a place for you to relax
and unwind.
Nằm ngay phía trước khu vực lễ tân tại sảnh chính của
khách sạn, Lobby Lounge là không gian lý tưởng để khách
hàng thư giãn.

HOTEL FACILITIES
Experience a combination of
outstanding facilities and thoughtful
amenities for an extra comfortable
and pleasant stay.
• Business Centre
• 24 hours Room Service
• Fitness Centre
• Outdoor Swimming Pool
• Spa & Massage
• Sauna, Steambath & Jacuzzi
• Hotel Transportation
• Gift Shop
• Laundry & Dry Cleaning
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Pearl River Hotel truly creates a place of peace,
calm, private and tranquility. Re-energise yourself
with a work out in our Finess Centre. After your
work out relax in our luxurious steam room and
sauna.
Opening from 10 am until midnight, the deluxe Spa
has separate hot and cold Jacuzzis, sauna, steam
rooms, relax lounge and VIP massage rooms. It also
offers separate facilities for men and women.
Các trang thiết bị thể thao hiện đại, đáp ứng tiêu
chuẩn cho nhiều loại bài tập khác nhau ngay trong
khách sạn giúp khách hàng duy trì thói quen rèn
luyện sức khỏe dù đang trong kì nghỉ hay chuyến
công tác, mang đến năng lượng tối ưu cho ngày
mới của bạn.
Khu vực Spa sang trọng mở cửa từ 10h sáng tới tận
nửa đêm với những dịch vụ mát xa cũng như các
phòng xông hơi hiện đại dành riêng cho cả nam và
nữ, luôn chào đón khách lưu trú tại khách sạn và cả
khách ở bên ngoài.
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FEELING SPA &
FITNESS CENTRE
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OUTDOOR
SWIMMING POOL
Take a relaxing swim in our outdoor pool, the ultimate urban escape with
highest privacy. The sundeck is ideal place to unwind after grueling
workout in the gym or steam in the steam room. Grab a refreshment and
light snack from our restaurants.
Là vị trí lý tưởng để tắm nắng vào buổi sáng sớm hay thỏa mãn thị giác với
sự rực rỡ của ánh hoàng hôn vào buổi chiều tối. Tận dụng thời gian nghỉ
ngơi, đắm mình vào dòng nước xanh mát với các dịch vụ ẩm thực hấp dẫn
ngay cạnh hồ bơi sẽ là sự thư giãn tuyệt vời để giải tỏa căng thẳng.

HOSPITALITY WITH PERSONAL TOUCH
Km8 Pham Van Dong Str., Duong Kinh Dist., Hai Phong City, Viet Nam
Tel: +84 2253 880 888 - Fax: +84 2253 880 688
Email: info@pearlriverhotel.vn
Website: pearlriverhotel.vn

