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InterContinental Danang Sun Peninsula Resort là tuyệt tác nghệ thuật đầy màu sắc với thiết kế hiện đại và phá 
cách kết hợp hoàn hảo với phong cách thiết kế mang hơi hướng Việt Nam truyền thống được thể hiện qua gam 
màu trắng đen đậm nét và những nét chấm phá màu vàng chanh, màu xanh lá tươi sáng và màu cam ánh chiều tà.

Xuyên suốt khu nghỉ dưỡng là những đường nét trang trí độc đáo: đó là những đường cong tinh xảo của chiếc 
đèn lồng bằng lụa, một bức tranh lớn phác họa chim muông bằng nét bút mực, gạch lát sàn hoa văn hình học nổi 
bật hay tượng Con Nghê - một linh vậ nửa rồng, nửa chó mang nét văn hóa tín ngưỡng Việt Nam.

Kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley đã biến hóa toàn bộ không gian của Khu nghỉ dưỡng thành một kiệt tác nghệ 
thuật qua việc đặt tên các tầng của Khu nghỉ dưỡng: Thiên Đường, Bầu Trời, Mặt Đất và Biển Cả. Các tầng được 
liên kết với nhau bởi cáp Nam Tràm giúp du khách di chuyển dễ dàng và nhanh chóng trong Khu nghỉ dưỡng. C"NH QUAN THIÊN NHIÊN
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Các vườn cây xanh tốt của Khu nghỉ dưỡng hòa với thiên nhiên hùng vĩ của khu rừng nhiệt đới Sơn Trà bao quanh.

Nhằm bảo tồn toàn vẹn khung cảnh thiên nhiên Sơn Trà, chúng tôi đã đặt ra một nguyên tắc đó là đó là tránh hết 
sức có thể việc di dời hoặc chặt cây trong suốt quá trình xây dựng Khu nghỉ dưỡng. 

Một nhóm gồm hơn 100 kiến trúc sư cảnh quan và chuyên gia cây cảnh đã cùng làm việc để duy trì Đồi Cọ trên 
biển, nhằm bảo tồn sức sống của các loài cây có hoa và cả cây bụi. Khu vườn hữu cơ cũng luôn được chăm sóc kỹ 
lưỡng vì đây là nguồn cung cấp nhiều loại rau củ và rau thơm cho bếp nhà hàng.

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH:

•Khu nghỉ dưỡng là nơi sinh sống của ba loài linh 
trưởng là khỉ vàng, voọc chà vá chân nâu và cu li nhỏ. 
Ngoài ra còn có 100 loài chim, 50 loài bướm và vô 
số loài thực vật.

• Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là chăm sóc những 
cây bàng nhiệt đới (Terminalia Catappa) vì đây là 
nguồn thức ăn lành mạnh của voọc chà vá, vốn là 
một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái tự nhiên 
nơi đây.

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH:

• Trắng và đen là tông màu chủ đạo của Khu nghỉ 
dưỡng thể hiện nguyên lý Âm - Dương cân bằng của 
văn hóa Phương Đông trong phong cách thiết kế của 
Bill Bensley, được khơi nguồn cảm hứng từ chất liệu gỗ 
sơn mài đen và gạch lát màu trắng từ các kiến trúc đền 
chùa Việt Nam. 

• Lồng đèn treo cao, chân nến chạm khắc tinh xảo và 
những họa tiết đặc trưng của đền chùa như rồng, voi, sư 
tử và hoa sen được lấy cảm hứng từ thiết kế của chùa 
chiền Việt Nam.

• Khỉ là hình ảnh có mặt khắp nơi trong thiết kế Khu 
nghỉ dưỡng nhằm đề cao loài linh trưởng - là tổ tiên của 
loài người và cũng để tôn lên vị trí độc đáo của Khu 
nghỉ dưỡng - nằm trên Núi Khỉ thuộc bán đảo Sơn Trà.

• Tất cả các hạng phòng đều mang nhiều nét đặc trưng 
của kiến trúc bản địa Việt Nam: Chấn song cửa sổ với 
những nét chạm khắc hay hình ảnh những chiếc lồng 
đèn Hội An truyền thống.

Ngày khai trương: Tháng 6/2012

Diện tích khu vực:39 héc-ta chia thành 4 tầng: 
Thiên Đường, Bầu Trời, Mặt Đất và Biển Cả

Tổng số phòng và biệt thự: 201

Số lượng nhà hàng và quán bar: 5 

Số lượng hồ bơi: 3

Chiều dài bãi biển: 700 metres

Tổng diện tích khu vực hội nghị: 2,100 m2.

• 84 Phòng
• 104 Suites
• 13 Biệt thự và Dinh thự
•  Diện tích phòng: Dao động từ 70 đến 500 m2.

• Tất cả các phòng được thiết kế với hướng nhìn 
ngoạn mục ra vịnh biển, rừng nhiệt đới hoặc đầm phá.
Các phòng được thiết kế với không gian ngoài trời 
rộng lớn, là địa điểm lý tưởng để thư giãn và tổ chức 
các hoạt động ẩm thực vào bất kỳ thời gian nào trong 
ngày.

• Phòng tắm rộng rãi được thiết kế với bồn rửa đôi, 
buồng tắm vòi sen và bồn tắm được làm đá bằng cẩm 
thạch có hình dáng quả trứng hoặc những bồn tắm cỡ 
lớn giành cho các cặp đôi.

• Các biệt thự từ 1 đến 3 phòng ngủ được thiết kế 
với hồ bơi riêng, bồn ngâm riêng, khu vực tắm vòi sen 
lộ thiên và không gian rộng rãi ngoài trời.

THÔNG TIN
KHÁI QUÁT

KEY FEATURES

• Quý khách cũng sẽ bắt gặp những chiếc ghế mang 
phong cách Pháp, những món đồ trang trí độc đáo như 
con đà điểu đúc bằng gang được đặt cạnh bồn tắm lát đá 
cẩm thạch và thậm chí là những chiếc bàn ngoài sân hiên 
mô phỏng hình dáng ván lướt sóng được lấy cảm hứng từ 
quê nhà Nam California của chính Kiến trúc sư Bensley - 
phòng trường hợp quý khách quên rằng mình đang nghỉ 
dưỡng bên bờ biển!

• Cáp Nam Tram kết nối tầng Thiên Đường với bờ biển, 
mỗi khoang cáp treo có hình dáng giống như chiếc 
thuyền thúng truyền thống và được trang trí bằng một 
chú khỉ linh vật riêng ở bánh lái.

• M Privé, địa điểm nổi tiếng chuyên tổ chức các lễ kỷ 
niệm và bữa tiệc riêng tư, có rất nhiều chi tiết độc đáo: 
tượng đầu khỉ nhiều sắc thái làm từ giấy bồi, gạch lát sàn 
hoa văn hình học được thiết kế riêng và Rạp chiếu phim 
85 chỗ ngồi với chân đèn hình quả chuối và ghế ngồi bọc 
da màu vàng tươi.

• Vườn Điêu khắc APEC là công trình kỷ niệm Hội nghị 
Thượng đỉnh APEC được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng vào 
năm 2017. Tại đây trưng bày bộ sưu tập các tác phẩm điêu 
khắc mô phỏng những công trình tiêu biểu của mỗi quốc 
gia tham dự hội nghị.

• Dạo quanh khu vườn, quý khách sẽ bắt gặp kim tự tháp 
bậc thang Chichén Itzá của Mexico, Tháp đôi Petronas của 
Malaysia, tượng đá núi lửa Moai ở Đảo Phục Sinh của Chile 
hay Thánh đường St. Basil ở Quảng trường Đỏ của 
Mát-xcơ-va, cùng nhiều kỳ quan khác.

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH:

•Là trung tâm của vương quốc Chăm Pa cổ xưa, Đà Nẵng thuộc Miền Trung Việt Nam, nằm giữa Hà Nội và 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

•Là Khu vực có những bãi cát trải dài vô tận bao quanh đường bờ biển và gần các Di sản Thế giới UNESCO 
như Cố đô Huế, Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn.

•Khu nghỉ dưỡng nằm ở trung tâm Khu bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà, nơi rừng nhiệt đới ven biển duy nhất 
còn sót lại của Việt Nam và cũng là môi trường sống lý tưởng của loài voọc chà vá chân nâu.

Khí hậu:
• Đà Nẵng có khí hậu nhiệt đới với hai mùa:
   mùa mưa kéo dài từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 12, 
   mùa khô kéo dài từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 9.
• Nhiệt độ cao nhất trung bình: 30°C (86°F)
• Nhiệt độ thấp nhất trung bình: 23°C (73,4°F)

Khoảng cách từ sân bay:
Khu nghỉ dưỡng cách Sân bay Quốc tế Đà Nẵng 20 km với 20 phút lái xe qua những con đường biển 
với cảnh đẹp ngoạn mục.

Khoảng cách đến những địa danh nổi tiếng:
Phố cổ
Hội An

Trung tâm 
Thành phố Đà Nẵng

Khu du lịch 
Bà Nà Hills

Thánh địa 
Mỹ Sơn

Thành phố 
Huế

14km 27km 30km 44km 86km

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort
Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam, 550000
www.danang.intercontinental.com

ĐT: +84 236 393 8888
Số điện thoại miễn cước toàn cầu có trên trang web ihg.com

Bộ phận đặt phòng: Reservation.ICDanang@ihg.com
Bộ phận kinh doanh: events.icdanang@ihg.com
Quầy thông tin: concierge@icdanang.com
Liên hệ truyền thông: marketing@icdanang.com
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Tọa lạc giữa thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ của bán đảo Sơn Trà, 
La Maison 1888 là sự kết hợp tuyệt vời giữa ẩm thực Pháp trứ danh và 
nguyên liệu địa phương được phục vụ trong không gian kiến trúc kiểu 
Pháp thuộc. 
Là nhà hàng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hợp tác với Bếp trưởng 
người Pháp Pierre Gagnaire - người được vinh danh là đầu bếp gắn sao 
Michelin cùng những giải thưởng danh giá khắp thế giới cho các món 
ăn Pháp hảo hạng.
Thực khách đến với nhà hàng La Maison 1888 sẽ có cơ hội trải 
nghiệm tinh hoa ẩm thực của Bếp trưởng Gagnaire với thực đơn thay 
đổi theo mùa trong không gian vô cùng độc đáo của nhà hàng.

Món ăn: Ẩm thực Pháp

Đặc trưng:
• Phòng ăn chính được thiết kế ngập tràn ánh sáng với kiến trúc được 
lấy cảm hứng từ thời Pháp thuộc xen lẫn màu xanh tự nhiên của cây lá 
trong khu rừng nhiệt đới bên ngoài, là không gian hoàn hảo là thưởng 
thức những món ăn Pháp tinh túy.
• Các ban công với không gian rộng mở và Buffalo Bar là nơi lý tưởng 
để Quý khách ghé thăm, nhâm nhi cocktail trước và sau bữa tối.
• Được tạp chí Architecturel Digest vinh danh là một trong Top 10 
"Nhà hàng mới có thiết kế độc đáo trên thế giới" ngay từ những ngày 
mới khai trương.

Món ăn nổi bật: 
• Thực đơn nếm thử "Spirit of Pierre Gagnaire"
• "Pierre Gagnaire Grand Dessert" là thực đơn tuyển chọn các món 
tráng miệng cổ điển theo công thức kiểu Paris của Gagnaire và biến 
tấu theo phong vị Việt Nam

Địa điểm: Tầng Mặt Đất

Bếp trưởng: Pierre Gagnaire, César Combe

LA MAISON 1888 Tọa lạc ở vị trí cao nhất của Khu nghỉ dưỡng, Citron là nhà hàng tuyệt vời để thực 
khách tới dùng bữa vào bất cứ lúc nào trong ngày.
Là một kiệt tác thiết kế với các họa tiết trên tường được lấy cảm hứng từ những 
tranh vẽ trong hang động Việt Nam cổ xưa, nhà hàng Citron sẽ khiến quý khách lưu 
luyến chẳng muốn rời chân.

Như một nơi tuyệt vời để chào ngày mới, Citron mang đến bữa sáng phong phú với 
các món ăn Việt Nam, phương Tây và châu Á được tuyển lựa. Quý khách cũng có 
thể tới nhà hàng trễ hơn một chút để thưởng thức Brunch ngày Chủ nhật vốn có 
tiếng tại Đà Nẵng kèm rượu sâm panh chỉ có tại Citron.

Món ăn: Ẩm thực Việt Nam truyền thống với các món ăn đặc sắc từ ba miền 
Bắc, Trung, Nam.

Đặc trưng:
• Những chiếc Bàn tròn Nón Lá được lấy cảm hứng từ chiếc nón lá truyền 
thống Việt Nam trông như những chiếc nón đang lơ lửng ở độ cao 100 mét 
trên sườn đồi, thu trọn vào tầm mắt cảnh đại dương bao la của biển Đông. Đây 
có thể coi là điểm để ngắm cảnh đẹp nhất tại Khu nghỉ dưỡng. 
• Bàn Nón Lá rất được ưa chuộng, Quý khách vui lòng đặt trước.
• Ngước nhìn lên trần nhà của khu vực phục vụ tiệc tự chọn, Quý khách sẽ thấy 
mỗi tấm ốp trần đều được chạm khắc theo hình dáng của một loài chim bản 
địa sinh sống ở bán đảo Sơn Trà.

Địa điểm: Tầng Thiên Đường

Món ăn nổi bật:
• Phở Hà Nội 
• Cơm gà Hội An

Thức uống nổi bật:
• Cà phê Việt Nam
• Cà phê dừa (cà phê espresso kèm kem dừa)
• Cocktail Nón Lá

CITRON

Chỉ cách biển vài bước chân, Nhà hàng hướng biển phục vụ những 
món ăn tươi ngon cùng làn gió biển mát lành mang đến những trải 
nghiệm ẩm thực khoáng đạt bên người thân và gia đình.

Nhà hàng là điểm đến hoàn hảo khiến cho Quý khách có trải 
nghiệm nghỉ dưỡng đích thực dù thưởng thức bữa trưa hay bữa tối. 

Món ăn: Phục vụ bữa tối bên bờ biển với hải sản đánh bắt trong 
ngày và thịt nướng hảo hạng.

Đặc trưng: Quý khách có thể dùng bữa tại một trong những chiếc 
bàn hình thuyền của nhà hàng hoặc vùi chân vào cát mịn trên bãi cát 
để cảm nhận hơi thở của biển khơi.

Địa điểm: Tầng Biển Cả

Món ăn nổi bật: 
• Khay hải sản nướng
• Thịt nướng BBQ

Thức uống nổi bật: Cocktail dứa

BAREFOOT THE L_O_N_G BAR

Nằm trong khuôn viên nhà hàng La Maison 1888, Buffalo Bar là nơi 
tuyệt vời để quý khách khởi đầu hoặc kết thúc bữa tối tại Nhà hàng.
Quý khách có thể nhấm nháp rượu sâm panh bên hiên lộng gió, ngả 
lưng vào chiếc ghế bành êm ái và lựa chọn từ thực đơn với đủ loại 
rượu khai vị và đồ uống nhẹ có cồn.

Quý khách cũng có thể nuông chiều bản thân bằng cách thưởng 
thức các loại xì gà thượng hạng được nhập khẩu từ Cuba.

Thức uống nổi bật: 
Buffalo Martini, lấy cảm hứng loại rượu cổ điển kết hợp với hương vị 
địa phương.

BUFFALO BAR

L_O_N_G trong tiếng Việt nghĩa là "D_À_I", quán bar này dài cả 
trong tên gọi lẫn kích thước với chiều dài thực tế lên tới 50 mét. 
Đây là nơi lý tưởng để tận hưởng một ngày dài thư thái.

Nằm bên bờ biển với tầm nhìn bao quát khung cảnh đại dương 
bao la, L_o_n_g Bar được thiết kế lấy cảm hứng  từ các tòa nhà 
thời Pháp với tông màu đen - trắng và điểm xuyết bằng gam màu 
vàng rực của ánh nắng miền nhiệt đới.

Là nơi tuyệt vời để dừng chân và thưởng thức một ly cocktail hoặc 
gọi một chai rượu vang ngon hảo hạng.

Món ăn: Món ăn nhẹ gồm có salad, bánh mì Panini và bánh Taco.

Đặc trưng: 
• Bar dài nhất Việt Nam với chiều dài 50 mét
• Dọc theo chiều dài của quán bar là một dãy cột màu trắng lấy 
cảm hứng từ kiến trúc đền chùa Việt Nam, ngước nhìn trên trần 
nhà là những chiếc quạt Punkah được treo lơ lửng, nhẹ nhàng phe 
phẩy.
• Thực khách có thể chọn những chỗ ngồi độc đáo bao gồm bàn 
hình ván lướt sóng và ghế xích đu lấy cảm hứng từ thuyền thúng 
của ngư dân.
• Bãi cỏ và khu vực tắm biển với chỗ ngồi ngoài trời ngay phía 
trước quầy bar sẽ đem đến cho Quý khách trải nghiệm không gian 
mở tuyệt vời.
• Các bàn bida dưới hàng hiên có mái che là lựa chọn thú vị để 
tranh tài với bạn bè.

Địa điểm: Tầng Biển Cả

Thức uống nổi bật: 
• InterContinental Sala Negroni
• Time for Milano



CÁC HO&T '(NG DÀNH CHO DU KHÁCH
HỒ BƠI

• L_o_n_g Pool là hồ bơi vô cực độc đáo với chiều dài 50 
mét và là một trong những nơi được du khách chụp ảnh 
nhiều nhất trong khu nghỉ dưỡng với tầm nhìn ngoạn mục 
ra biển Đông và bán đảo Sơn Trà xanh hùng vĩ.

• Là hồ bơi dành cho người lớn. Quý khách có thể bơi vài 
vòng hoặc chỉ đơn giản là tận hưởng bầu không khí trong 
lành bên bờ biển tại khu vực chỗ ngồi riêng có các dãy ghế 
dài. Cạnh hồ bơi là bể sục để quý khách có thể thư giãn.

• Garden Pool là hồ bơi yên tĩnh trong khu vườn của Khu 
nghỉ dưỡng. Hồ bơi có với tầm nhìn tuyệt vời ra bãi cỏ 
xanh mướt. Những góc vườn râm mát và các băng ghế dài 
trên bãi cỏ giúp khách thư giãn trong bầu không yên tĩnh 
và thư thái.

• Hồ bơi phù hợp cho gia đình và trẻ em.

• Hồ bơi giành cho trẻ em nằm ngay bên cạnh Resort 
Garden Pool

CÁC HOẠT ĐỘNG DÀNH CHO TRẺ EM

• Câu lạc bộ Trẻ em Planet Trekkers là thiên đường 
vui chơi giải trì giành cho trẻ em dưới 12 tuổi với nhiều 
trò chơi thú vị, đồ chơi phong phú và các môn học thủ 
công. Mọi hoạt động đều được các nhân viên trông trẻ 
chuyên nghiệp của Khu nghỉ dưỡng đã được đào tạo 
bài bản giám sát.

• Các hoạt động học tập bao gồm làm đèn lồng Việt 
Nam và làm nón lá truyền thống do một nghệ nhân 
địa phương giàu kinh nghiệm hướng dẫn.

• Hoạt động chiếu phim hàng ngày miễn phí tại Rạp 
giành cho trẻ em.

H(I NGH# & S% KI)N:
Tổng diện tích: Khu vực rộng hơn 2.100 mét vuông, bao gồm không gian trong nhà và địa điểm ngoài trời (bãi biển và trong 
các khu vườn)

Ý tưởng thẩm mỹ trong thiết kế: Nằm ở vị trí cao nhất của Khu nghỉ dưỡng, The Summit là trung tâm tổ chức Sự kiện và 
Hội nghị vô cùng độc đáo. Không gian tại đây được thiết kế mở khoáng đạt với những hàng hiên lộng gió mở ra tầm nhìn khơi 
nguồn cảm hứng.

Được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley, các không gian phản ánh tư duy thẩm mỹ sử dụng gam màu đen - trắng 
trong thuyết Âm - Dương rất đặc trưng của Khu nghỉ dưỡng kết hợp hoàn hảo với những chi tiết màu vàng chanh nổi bật.

Bensley muốn tạo ra một không gian tràn đầy năng lượng và sức sống, nơi chứa đựng những thiết kế bất ngờ để khuyến khích 
con người tương tác với không gian, tương tác với nhau và từ đó những câu chuyện, những cuộc hội thoại trở nên say mê và 
thú vị.
Bằng cách hội tụ nhiều nguồn cảm hứng từ khắp nơi trên thế giới cùng kiến trúc mái có tính đối xứng cao mô phỏng theo kiến 
trúc đền chùa Việt Nam, Bensley muốn chứng minh rằng phòng họp không phải lúc nào cũng nhàm chán.
Khi bước vào sảnh tiếp đón đón, Quý khách sẽ thấy thấy bức tượng người phụ nữ Việt Nam được đặt ngay chính giữa sảnh. 
Sau đó, quý khách sẽ khám phá ra rằng mỗi phòng họp của The Summit đều có một chủ đề khác nhau.

Tiền sảnh được trang trí bằng họa tiết trái dứa miền nhiệt đới và những mảng chấm phá màu vàng tươi.
Khu vực Tiệc trà thể hiện những thiết kế mang đậm dấu ấn truyền thống như cửa tre và dầm trần lấy cảm hứng từ đền chùa 
Việt Nam hòa hợp với phong cách đương đại của Zebra Crossing biến không gian nơi đây như trở thành một phòng trưng bày 
nghệ thuật.

Khu vực tổ chức sự kiện Cheeky Monkey bí ẩn được lấy cảm hứng từ chú khỉ hư cấu Charles ưa thích phiêu lưu nên nét trang 
trí đặc trưng là những họa tiết hình quả chuối. Đây là không gian thân mật để ăn uống, chuyện trò. Phía bên trong Cheeky 
Monkey là Rạp Chiếu Phim theo phong cách nhà hát.
Sảnh Tiếp đón màu trắng sang trọng tràn ngập ánh sáng tạo nên một không gian tràn đầy cảm hứng và khiến trí tưởng tượng 
thăng hoa.

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH:
•Với cở sở vật chất được thiết kế một cách đa năng và sáng tạo, Khu nghỉ dưỡng là nơi có thể đáp ứng được việc tổ chức nhiều 
loại hình sự kiện, từ Great Hall rộng lớn trang trọng đến Rạp Chiếu Phim riêng tư thân mật.

• Các không gian tổ chức sự kiện ngoài trời như bãi biển, vườn, sân hiên và mái hiên riêng là địa điểm hoàn hảo để tổ chức các 
sự kiện quan trọng từ tiệc cầu hôn riêng tư đến các bữa tiệc xa hoa, bữa tối BBQ thân mật hay các hoạt động đội nhóm hoặc 
yến tiệc dạ hội.

'*I TÁC & D% ÁN
Khu nghỉ dưỡng đang gây quỹ để xây dựng một trường học mới ở huyện vùng sâu vùng xa Nam Trà 
My, bao gồm phòng học, phòng sinh hoạt chung và phòng nghỉ cho 43 trẻ mẫu giáo.

TR"I NGHI)M '+C BI)T
KHÁM PHÁ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ

Được bao quanh bởi Khu bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà hoang sơ với hơn 2.500 héc-ta rừng già và hệ động thực vật đa 
dạng, khu nghỉ dưỡng là nơi sinh sống của 1.000 loài thực vật, hơn 100 loài chim và bướm, cùng hàng chục loài động vật 
có vú và bò sát.
"Cư dân" nổi tiếng nhất ở đây là những con voọc chà vá chân đỏ quý hiếm - một loài khỉ ngón cái ngắn.
Nhà động vật học Anthony Barker sẽ tổ chức Các Tour Khám phá Thiên nhiên Hoang dã miễn phí để giúp quý khách 
tìm hiểu thêm về những sinh vật xinh đẹp này và nếu may mắn, Quý khách có thể sẽ được ngắm nhìn những chú Vooc 
chà vá chân nâu ngay tại Khu nghỉ dưỡng..

ĐI BỘ KHÁM PHÁ CÂY ĐA 800 NĂM TUỔI

Một chuyến đi bộ khá thử thách (cả đi và về mất khoảng từ hai đến ba tiếng) sẽ đưa quý khách đến thăm một trong 
những "cư dân" già nhất trên bán đảo này, đó là cây đa 800 năm tuổi được người dân bản địa thờ phụng.
Quý khách sẽ có dịp phóng tầm mắt bao quát khắp khu rừng nhiệt đới và biển Đông bao la khi đang dạo bước trên 
con đường ven biển tuyệt đẹp trải dài 4,5 km.

PHÒNG TRANH CỦA HỌA SĨ NGOẠI ĐẠO BILL BENSLEY

Hãy khám phá các tác phẩm nghệ thuật của kiến trúc sư Bill Bensley - người đã tạo nên phong cách thiết kế độc nhất 
vô nhị của Khu nghỉ dưỡng. Phòng tranh này nằm ở tầng Bầu Trời.
Lấy cảm hứng từ những chuyến du lịch vòng quanh thế giới, những bức tranh tràn đầy năng lượng và màu sắc của ông 
sẽ trở thành kí ức khó phai khi quý khách quay trở về.
Phòng tranh mở cửa từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, từ thứ Tư đến Chủ nhật hàng tuần.

TR"I NGHI)M '+C QUY,N
PHÒNG CHỜ SÂN BAY

Ba phòng chờ của chúng tôi tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng được đặt tại Sảnh đi nội địa, Sảnh đến quốc tế và Sảnh đến 
nội địa. Đây là những nơi lý tưởng để Quý khách bắt đầu trải nghiệm InterContinental ngay khi vừa hạ cánh hoặc để nán 
lại lâu hơn một chút trước giờ khởi hành.
Tại đây chúng tôi phục vụ đồ uống cùng món ăn nhẹ miễn phí đồng thời đội ngũ nhân viên tận tình sẽ tư vấn giúp Quý 
khách về dịch vụ xe đưa đón hoặc lên kế hoạch cho chuyến lưu trú tiếp theo.
Giờ mở cửa và các dịch vụ có thể thay đổi.

CÂU LẠC BỘ KHÁCH HÀNG CAO CẤP SUN PENINSULA INTERCONTINENTAL

Nằm ở vị trí cao trên tầng Thiên Đường, Câu lạc bộ Khách hàng Cao cấp sẽ nâng tầm trải nghiệm cho Quý khách khi 
lưu trú tại Khu nghỉ dưỡng.
Với thiết kế hình tròn tuyệt đẹp và tầm nhìn toàn cảnh 60 độ ra khu nghỉ dưỡng và vùng vịnh, Câu lạc bộ Khách hàng 
Cao cấp cho phép quý khách lui tới vào mọi thời điểm trong ngày.
Các đặc quyền tại Câu lạc bộ bao gồm bữa sáng miễn phí, đồ uống và đồ ăn nhẹ được phục vụ cả ngày; trà chiều và 
cocktail được phục vụ vào buổi tối. Đồng thời, Quý khách sẽ được hưởng đặc quyền sử dụng dịch vụ tại phòng chờ sân 
bay, sử dụng dịch vụ giặt ủi miễn phí và dịch vụ quản gia. Tất cả tạo nên một trải nghiệm lưu trú hoàn hảo.

DỊCH VỤ QUẢN GIA RIÊNG

Những khách lưu trú tại Biệt thự có thể tận hưởng dịch vụ Quản gia riêng. Người Quản gia tận tâm sẽ hỗ trợ nhằm đáp 
ứng mọi nhu cầu của Quý khách trong suốt quá trình nghỉ dưỡng. 
Ngoài quyền lợi vào cửa Câu lạc bộ Khách hàng Cao cấp và tận hưởng tất cả các quyền lợi của Thành viên Câu lạc bộ, 
Quý khách còn có thể gọi điện trực tiếp cho Quản gia riêng trong 24 giờ để được hỗ trợ mọi nhu cầu trong suốt thời 
gian lưu trú.

CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO DƯỚI NƯỚC

• Quý khách có thể tham gia miễn phí các hoạt động thể 
thao dưới nước không động cơ tại Trung tâm Thể thao ở khu 
vực bãi biển, bao gồm các môn lướt sóng, chèo thuyền, chèo 
thuyền kayak, lướt ván buồm, lướt ván đứng và lặn với ống 
thở.

• Quý khách cũng có dịp thử sức mình bằng cách tự tay chèo 
thuyền thúng Việt Nam truyền thống, một hoạt động trải 
nghiệm đầy thử thách và thú vị cho cả gia đình

• Thường được sử dụng để đánh bắt cá và đi lại, thuyền thúng 
là phương tiện thiết yếu được dùng ở các làng chài Việt Nam.

• Đội ngũ nhân viên dịch vụ bãi biển tận tâm của chúng tôi sẽ 
hướng dẫn Quý khách cách chèo thuyền thúng.

CÁC HOẠT ĐỘNG DÀNH CHO THANH 
THIẾU NIÊN

• Trung tâm Dự án Thanh thiếu niên Việt Nam là nơi "đi 
trốn" lý tưởng dành cho những bạn trẻ muốn có thời gian 
riêng cho bản thân.

• Đây là một không gian thoải mái với bàn bida và máy 
tính để lướt web.
Các hoạt động miễn phí như bida, bóng bàn, cầu lông, 
bóng chuyền bãi biển và bóng đá đều được tổ chức trên 
bãi biển để các gia đình vui vẻ tranh tài.

• Phim miễn phí được chiếu tại Rạp mỗi ngày.

CÁC GI"I TH-.NG VÀ DANH HI)U G/N NH0T
2019

2019

2019

2019

2020

CNN Travel – Top 25 khách sạn lãng mạn nhất thế giới

Tạp chí Wine Spectator: Giải thưởng Xuất sắc nhất

Tạp chí Travel+Leisure: Giải thưởng Xuất sắc nhất Thế giới năm 2019

Top 10 Khách sạn - Khu nghỉ dưỡng Đông Nam Á, Top 100 Khách sạn trên Thế giới

Công ty truyền thông Condé Nast: Giải thưởng do Độc giả và Du khách Bình chọn - 

Khu nghỉ dưỡng số 1 Châu Á, Khu nghỉ dưỡng số 4 Thế giới

Tạp chí Wine Spectator: Giải thưởng Xuất sắc nhất

HÃY THEO DÕI CHÚNG TÔI

@IntercontinentalDanang 

@intercontinentaldanang

@ICDanang

@intercontinentaldanang



KHU V%C SPA, 
CH1M SÓC S2C KH3E 
VÀ S4C '5P

Quầy tiếp đón: 
Quầy tiếp đón của HARNN Heritage Spa nằm kế bên hồ 
bơi Garden Pool, khi đặt chân đến đây, Quý khách chắc 
chắn sẽ có những trải nghiệm thật đặc biệt.

Ý tưởng thiết kế: 
Nằm dọc theo vùng đầm phá của Spa, các vọng lâu trị liệu 
sẽ đưa Quý khách vào thế giới thư giãn tuyệt vời.
Được lợp mái ngói bằng đồng, các vọng lâu có trần cao và 
nội thất giao thoa giữa phong cách hiện đại và cổ điển là 
một sự phá cách so với thiết kế tổng thể của khu nghỉ 
dưỡng. Quý khách sẽ có cảm giác như đang lạc vào một 
thế giới khác khi trị liệu tại Spa Lagoon.
Ở phía cuối đầm phá là hai Biệt thự Spa Lagoon Retreat 
được thiết kế đặc biệt cho những du khách muốn nghỉ 
dưỡng trong khuôn viên của khu trị liệu thanh bình này.

Phòng trị liệu: 
Tám vọng lâu trị liệu, mỗi phòng đều có phòng xông hơi 
khô hoặc ướt và bể sục ngoài trời.

Sản phẩm: HARNN Heritage Spa

Liệu pháp nổi bật: Hành trình đến Ngũ Hành Sơn

HARNN HERITAGE SPA

Bastien Gonzalez có lẽ là chuyên gia chăm sóc móng chân 
được săn đón và mến mộ nhất trên thế giới. 

Phương pháp chăm sóc móng của ông là quy trình độc đáo 
gồm 3 bước: làm móng, chăm sóc móng và liệu pháp 
mát-xa thư giãn.

Sau khi xác định các vấn đề về da và móng, liệu pháp chăm 
sóc móng độc đáo của Bastien sẽ sử dụng mũi khoan cực 
nhỏ được phủ bột kim cương, sau đó dùng kỹ thuật đánh 
bóng gia truyền mà ông kế thừa từ bà mình cùng với dụng 
cụ dũa móng tự nhiên bằng da sơn dương và kem đánh 
bóng móng từ ngọc trai để khiến cho móng được làm hồng 
và sáng tự nhiên hoàn hảo.

Sản phẩm: Révérence de Bastien

Liệu trình nổi bật 
Bastien’s Pedicure (60 phút): Quy trình làm móng hoàn 
chỉnh bao gồm trị liệu móng, đánh bóng nhẹ nhàng để 
phục hồi vẻ đẹp của móng, giúp móng bóng khỏe tự nhiên; 
tiếp theo là liệu pháp điều trị da để loại bỏ lớp da cứng và 
khô; cuối cùng là mát-xa từ ngón chân lên đầu gối, giúp 
giảm căng cơ và nhức mỏi.

DỊCH VỤ CHĂM SÓC MÓNG CỦA 
BASTIEN GONZALEZ

Cơ sở vật chất: SOAR GYM (trong nhà)
Với tiêu chí vận động toàn diện từ đầu đến chân - từ trong 
ra ngoài, trung tâm thể dục rộng rãi của chúng tôi được 
trang bị thiết bị hỗ trợ tim mạch Life Fitness, máy tập tạ và 
tạ nâng rời để giúp quý khách luôn khỏe khoắn và tràn đầy 
năng lượng.
Thời gian hoạt động: 24 tiếng

Địa điểm: Tầng Biển Cả (Khu L_O_N_G Bar)

Các lớp học: 
Nhiều hoạt động giải trí miễn phí và tính phí được tổ chức 
khắp khu nghỉ dưỡng.
Các lớp thái cực quyền và yoga theo nhóm miễn phí được 
tổ chức hàng ngày.
Quý khách có thể đặt lịch các lớp thái cực quyền, yoga, 
Pilates, thiền với huấn luyện viên riêng.

CHĂM SÓC SỨC KHỎE


