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Trao lời hẹn ước cho người tri kỷ tại thiên đường cưới đẳng cấp 

InterContinental Danang. Nằm ẩn mình trên Bán đảo Sơn Trà, tựa 

lưng vào rừng nhiệt đới hoang sơ, trước mặt là vịnh biển riêng, 

khu nghỉ dưỡng là điểm đến hoàn hảo cho đám cưới trong mơ của 

bạn. Dù là đám cưới lãng mạn trên bãi biển riêng hay bên trong lễ 

đường ngập nắng tại Reception Hall; dù là buổi lễ thành hôn ngọt 

ngào trong khu vườn cổ tích nhiệt đới hay tiệc cưới mang đậm dấu 

ấn trên sân hiên của nhà hàng Pháp với hướng nhìn bao quát ra 

đại dương, các chuyên gia tổ chức tiệc cưới tận tâm của chúng tôi 

sẽ biến đám cưới trong mơ của bạn trở thành hiện thực. 

Thiên đường cưới 
TRONG MƠ
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Điểm đến
LÝ TƯỞNG

Sở hữu những bãi biển đẹp nhất hành tinh, miền Trung là điểm đến 

tuyệt vời cho những đám cưới lãng mạn bên biển. Nằm giữa Hà Nội và 

Hồ Chí Minh, nổi tiếng với ẩm thực đặc trưng, Đà Nẵng còn có kết nối 

đường bay thuận lợi tới nhiều điểm đến trong và ngoài nước. Đặc biệt, 

InterContinental Danang cách Sân bay Quốc tế Đà Nẵng chỉ 30 phút lái 

xe dọc theo cung đường biển tuyệt đẹp. 

Nằm bên trong Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà hoang sơ, khu nghỉ 

dưỡng mang lại một không gian riêng tư lý tưởng cho ngày trọng đại 

nhất cuộc đời của bạn. Còn gì tuyệt vời hơn khi tận hưởng thiên nhiên 

trong lành tinh khiết cùng biển xanh, cát trắng, nắng vàng bên người yêu 

dấu tại khu nghỉ dưỡng của chúng tôi.

Thời gian bay đến Đà Nẵng 

 

Los Angeles: 211/2 h 

London: 141/2 h 

Dubai: 12 h 

Tokyo: 51/2 h 

 

 

Seoul: 5 h 

Singapore: 21/2 h 

Hà Nội: 1 h 

Hồ Chí Minh: 1 h 

Biển Đông

Đà Nẵng

InterContinental Danang  
Sun Peninsula Resort

Hội An

Hà Nội

Hồ Chí Minh

Huế
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Kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley đã chạm cây đũa thần của mình đến từng chi tiết tại 

InterContinental Danang tạo nên một kiệt tác nghệ thuật, kết nối bốn tầng địa đàng với 

bờ biển dài 700m bằng cáp treo ngoài trời độc đáo. Hãy đánh thức mọi giác quan của 

bạn trong không gian nghỉ dưỡng tràn đầy cảm hứng: thử leo bộ trên chiếc cầu thang 

hình xoắn ốc, chụp hình “sống ảo” tại mọi lối rẽ của khu nghỉ dưỡng hay nằm dài trên 

cát ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Hoặc đơn giản là thong dong tản bộ trong khu vườn nhiệt đới xanh mát, giữa thiên 

nhiên cỏ cây hữu tình của núi rừng Sơn Trà. Hãy để đội ngũ chuyên gia tổ chức tiệc cưới 

chuyên nghiệp tận tâm của chúng tôi biến mọi khoảnh khắc tuyệt vời trong đám cưới của 

bạn trở nên hoàn hảo.

“Nằm ẩn mình trên Bán đảo Sơn Trà giữa núi rừng hoang 
sơ, khu nghỉ dưỡng đẹp tựa như một giấc mơ… nhờ được xây 
trên vách núi tựa lưng vào rừng nhiệt đới, trước mặt là vịnh 
biển riêng nên tất cả các phòng đều có hướng nhìn tuyệt đẹp 
ra biển khơi.”

—

TRÍCH DẪN CẢM NHẬN CỦA SEBASTIAN MODAK – THỜI BÁO “THE NEW YORK TIMES”

CÂU 
CHUYỆN 
của
chúng tôi



GIỚI  TH IỆU CHUNG

ĐIỂM ĐẾN

TRẢI  NGHIỆM

DỊCH VỤ

PHÒNG NGHỈ  DƯỠNG

GIẢ I  TR Í

BUYOUT

L IÊN HỆ

TIẾNG V IỆT  /  ENGLISH

Chăm chút
TỪNG CHI TIẾT

Hiểu được ý nghĩa của ngày trọng đại, các chuyên gia tổ 

chức tiệc cưới tận tâm của chúng tôi sẽ chăm chút từng 

chi tiết dù là nhỏ nhất để khiến mọi khoảnh khắc trong 

đám cưới của bạn đều trở nên ngọt ngào, đáng nhớ. Đặc 

biệt với những địa điểm tổ chức tiệc khác nhau trong 

khu nghỉ dưỡng, chúng tôi tin tưởng sẽ đáp ứng được 

mong đợi của mỗi cặp đôi.

Đ Á M  C Ư Ớ I  L Ã N G  M Ạ N 
T R Ê N  B I Ể N

Nếu bạn mơ về một đám cưới lãng mạn trên 
bãi biển, có lẽ không có lựa chọn nào tuyệt vời 
hơn buổi lễ thành hôn bên bờ biển riêng tư dài 

hơn 700 mét của chúng tôi. 
 

Nếu bạn đang mường tượng về một đám cưới 
ngọt ngào, hãy lựa chọn khu vườn cổ tích 

nhiệt đới xanh mát tại khu nghỉ dưỡng với 
những tán dừa xanh rợp bóng cùng làn gió 

biển lồng lộng từ vịnh Bãi Bắc. 
 

Mỗi chi tiết nhỏ trong ngày trọng đại của bạn 
đều được chúng tôi tận tâm chăm chút: từ 
khâu trang trí, chuẩn bị tiệc, đón khách dự 

tiệc đến khi buổi tiệc kết thúc.
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Đ Á M  C Ư Ớ I  M À U  T R Ắ N G 

Lễ đường cưới tuyệt vời của chúng tôi nằm tại 
vị trí cao nhất của khu nghỉ dưỡng, nơi bạn 
có thể thu trọn vào tầm mắt thiên nhiên rừng 

núi Sơn Trà. 
 

Được thiết kế với tông màu kem tinh tế và 
ngập tràn ánh sáng với mái lợp bằng kính 
trong suốt cùng khu vực riêng dành cho ban 

nhạc sống, đại sảnh Reception Hall là lễ 
đường không thể hoàn hảo hơn cho một đám 
cưới màu trắng tinh khôi nhưng không kém 

phần sang trọng. 
 

Đại sảnh Reception Hall còn là địa điểm tuyệt 
vời cho những buổi tiệc cocktail đẳng cấp.
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Đ Á M  C Ư Ớ I  L Ã N G  M Ạ N  K I Ể U  P H Á P

Nếu bạn ước muốn một lễ cưới sang trọng lãng mạn kiểu Pháp, hãy tham khảo một địa điểm đắt giá khác của chúng tôi – nhà 
hàng Pháp La Maison 1888. Được thiết kế như một biệt thự Pháp cổ kết hợp giữa lối kiến trúc Đông Đương cùng điểm nhấn độc 
đáo mang đậm phong cách cá nhân của “ông hoàng thiết kế resort” Bill Bensley, La Maison 1888 mang đến tầm nhìn tuyệt diệu 

ra thiên nhiên và vịnh biển riêng. Khu vực mái hiên ngoài trời lộng gió giữa non nước Sơn Trà là nơi tuyệt vời để cặp đôi trao lời 
nguyện ước trước khi mời các quan khách thưởng thức ẩm thực Pháp tinh tuý.
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Đ Á M  C Ư Ớ I  N G Ọ T  N G À O 
T R O N G  V Ư Ờ N  C Ổ  T Í C H

Một khung cảnh thần tiên giữa Vườn Địa Đàng nơi trăm 
hoa đua sắc dành riêng cho những ai mơ về một đám cưới 

ngọt ngào trong vườn cổ tích. Màu hồng của dâm bụt, trắng 
của bách hợp và sự tinh khiết từ cây cỏ sẽ làm không gian 

của hôn lễ trở nên ngọt ngào say đắm. Nằm cách biển chỉ vài 
bước chân, khu vườn nhiệt đới của chúng tôi là địa điểm lý 
tưởng để tổ chức tiệc tối và tiệc cocktail. Hãy cảm nhận mùi 

hương tự nhiên của cỏ hoa, đan xen cùng những cơn gió biển 
và sự ngọt ngào trong tình yêu của lứa đôi.



Dù là khu vườn nhiệt đới xanh mát hay sân hiên lộng gió 

với tầm nhìn ra biển; dù là một sự kiện đơn giản trang nhã 

hay một sự kiện sang trọng đẳng cấp, đội ngũ nhân viên 

tận tâm của chúng tôi sẽ chăm chút đến từng chi tiết một 

cách hoàn hảo.

Số lượng khách tối đa phục vụ cho Lễ cưới

Sân hiên trước nhà hàng La Maison 1888 70

Hồ bơi L_o_n_g Pool  120                        

Vườn phía trước L_o_n_g Bar  120

Bãi biển phía trước L_o_n_g Bar  200

Bãi biển phía trước Barefoot  300      

Reception Hall  200

Số lượng khách tối đa phục vụ cho Tiệc cưới

M Club  40

Vườn phía trước hồ bơi  90                          

Vườn phía trước L_o_n_g Bar  170

Bãi biển phía trước L_o_n_g Bar  200

Bãi biển phía trước Barefoot  300      

Reception Hall  200

SƠ ĐỒ & 
CÔNG SUẤT 
PHỤC VỤ
SỰ KIỆN 
NGOÀI TRỜI

VỊNH BÃI BẮC

BÃI BIỂN BAREFOOT
BAREFOOT

WET MONKEY BEACH

POOL GARDEN

CÁP NAM TRÀM

BÃI ĐẬU XE

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ THE SUMMIT
GREAT HALL

RECEPTION HALL
M CLUB

SÂN QUẦN VỢT & SÂN BÓNG ĐÁ

BIỆT THỰ SUN PENINSULA

TẦNG SEATẦNG HEAVEN

TẦNG SKY
TẦNG EARTH

L_O_N_G BAR GARDEN

L_O_N_G BAR BEACH

CITRON

SẢNH LỄ TÂN

CLUB LOUNGE

LA MAISON 1888
LA MAISON 1888 TERRACE

SPA

L_O_N_G BAR

GIỚI  TH IỆU CHUNG

ĐIỂM ĐẾN

TRẢI  NGHIỆM

DỊCH VỤ

PHÒNG NGHỈ  DƯỠNG

GIẢ I  TR Í

BUYOUT

L IÊN HỆ

TIẾNG V IỆT  /  ENGLISH



GIỚI  TH IỆU CHUNG

ĐIỂM ĐẾN

TRẢI  NGHIỆM

DỊCH VỤ

PHÒNG NGHỈ  DƯỠNG

GIẢ I  TR Í

BUYOUT

L IÊN HỆ

TIẾNG V IỆT  /  ENGLISH

Niềm vui ngày trọng đại không chỉ là hạnh phúc lứa đôi mà còn là sự hân hoan và kết giao của gia đình cô dâu chú rể. Hãy tổ chức một lễ cưới cao cấp theo phong cách InterContinental để mang lại 

những trải nghiệm cá nhân hoá dành cho các vị khách mời của bạn và gia đình đôi bên. Đội ngũ đầu bếp tài hoa của chúng tôi luôn lắng nghe và sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu về thực đơn của quý khách. 

Với lòng hiếu khách chân thành của đội ngũ nhân viên cùng sự tinh tế, tỉ mỉ của dịch vụ chuẩn năm sao quốc tế, InterContinental Danang là lựa chọn hoàn hảo cho các đám cưới hiện đại, từ lễ thành hôn 

cho các cặp tình nhân đồng giới (LGBT) đến lễ tái nguyện ước sau nhiều năm bên nhau. 

Dành riêng cho bạn
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DỊCH VỤ
tinh tế

Hiểu được ý nghĩa của ngày trọng đại, đội 

ngũ chuyên gia tổ chức tiệc cưới của chúng 

tôi sẽ đồng hành và lên kế hoạch chi tiết 

cho đám cưới của bạn một cách trọn vẹn. 

 

Không chỉ sở hữu nhiều năm kinh nghiệm, 

chúng tôi còn hợp tác với những đơn vị tổ 

chức đám cưới chuyên nghiệp hàng đầu 

Việt Nam để biến đám cưới trong mơ của 

bạn trở thành hiện thực.

Chăm chút từng chi tiết nhỏ, chúng tôi 

đảm bảo mọi khâu chuẩn bị từ việc lên kế 

hoạch, trang trí đến tổ chức tiệc đều được 

sắp xếp chu toàn, tận tâm. Hãy để tập thể 

chúng tôi mang đến cho bạn và quý quan 

khách một lễ cưới hoàn hảo trong từng 

phút giây. 
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Tinh hoa
ẨM THỰC

Hãy an tâm để đội ngũ ẩm thực tài hoa của chúng tôi mang lại thực đơn tinh tế với 

những món ăn được chuẩn bị kỳ công như một tác phẩm nghệ thuật. Trải nghiệm 

một chuyến du hành trong thế giới ẩm thực tinh hoa, bắt đầu từ các loại hải sản địa 

phương tươi ngon được đánh bắt trong ngày đến các món Pháp thượng hạng chuẩn 

sao Michelin hay bất kỳ loại ẩm thực đặc sắc nào mà bạn yêu thích trên thế giới. 

Mỗi món ăn đặc trưng chắc chắn không thể thiếu được ly rượu vang ngon tinh tế. 

Khu nghỉ dưỡng của chúng tôi tự hào sở hữu bộ sưu tập rượu quý hiếm với nhiều 

loại được giới thượng lưu trên thế giới kiếm tìm. 

Để buổi tiệc được khép lại một cách trọn vẹn, các quan khách sẽ được thưởng thức 

chiếc bánh cưới thơm ngọt và những món tráng miệng cầu kỳ được chuẩn bị bởi đầu 

bếp bánh tài hoa.
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Thiên đường
NGHỈ DƯỠNG 

RIÊNG TƯ

Hãy tạo sự bất ngờ cho bạn bè và người thân của bạn khi lựa chọn 

InterContinental Danang, một thiên đường nghỉ dưỡng hoang sơ 

nằm giữa thiên nhiên với lối thiết kế ấn tượng.

Rộng rãi và tinh tế, 201 phòng nghỉ của chúng tôi đều được thiết 

kế khoáng đạt với không gian mở và ban công hướng biển cùng nội 

thất mang phong cách riêng. Đặc biệt, phòng tắm được thiết kế sang 

trọng với bồn tắm cỡ lớn, vòi sen hiện đại và được trang bị những 

tiện nghi cá nhân đẳng cấp. 

Với mong muốn biến đám cưới trở thành một trải nghiệm nghỉ 

dưỡng đáng tự hào cho tất cả các quan khách của bạn, chúng tôi 

mang đến những trải nghiệm hoàn hảo trong từng dịch vụ mang 

tính cá nhân hoá như dịch vụ ủi lễ phục nhanh và dịch vụ trông trẻ.



GIỚI  TH IỆU CHUNG

ĐIỂM ĐẾN

TRẢI  NGHIỆM

DỊCH VỤ

PHÒNG NGHỈ DƯỠNG

GIẢ I  TR Í

BUYOUT

L IÊN HỆ

TIẾNG V IỆT  /  ENGLISH

Sang trọng
ĐẲNG CẤP

Bộ sưu tập các Biệt Thự và Penthouse cao cấp là lựa chọn hàng đầu cho sự 

riêng tư và thoải mái để bạn bè cùng người thân của bạn có những khoảnh 

khắc sum họp bên nhau. 

Được thiết kế với không gian sinh hoạt ngoài trời rộng rãi cùng hồ bơi có 

hệ thống làm ấm riêng, các Biệt Thự và Penthouse là lựa chọn nghỉ dưỡng, 

riêng tư tuyệt đối. Đặc biệt, các biệt thự cao cấp còn có lối đi riêng ra biển. 

Trải nghiệm nghỉ dưỡng càng trở nên trọn vẹn với đặc quyền thượng lưu 

Club InterContinental và dịch vụ Quản Gia riêng đáp ứng mọi nhu cầu của 

quý khách suốt 24 tiếng trong thời gian lưu trú.
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Khoảnh khắc 
TUYỆT DIỆU

Hãy cùng người thân và bạn bè của bạn ghi dấu những khoảnh khắc đặc biệt với những 

hoạt động giải trí ý nghĩa trước và sau lễ cưới. Chú rể có thể tham khảo việc lên kế 

hoạch cho một bữa tiệc độc thân ấn tượng để cùng bạn bè thưởng thức xì-gà, tận hưởng 

tiệc nướng BBQ trên biển và hát karaoke. Các quý cô chắc chắn sẽ ưa thích một ngày 

được chiều chuộng bản thân với những liệu trình spa thư giãn, nhâm nhi cocktail bên 

hồ hay thưởng thức sâm-panh trong bữa tiệc độc thân với bạn bè.

Sau đêm tiệc, hãy đặt một bữa sáng muộn để các quan khách có thể thư thả trải nghiệm 

ẩm thực vào sáng hôm sau, trong khi đó cô dâu chú rể có thể thưởng thức một bữa tối 

lãng mạn trên biển dưới ánh nến lung linh.
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Trải nghiệm
ĐÀ NẴNG

Điều thú vị nhất đối với một đám cưới xa thành phố 

chính là tận hưởng những hoạt động đặc trưng tại 

nơi tổ chức tiệc cưới!

Trên bãi cỏ xanh mướt của khu nghỉ dưỡng biển, hãy 

cùng nhau rèn luyện Yoga, Thái Cực Quyền ngoài 

trời hay tham gia những trò chơi đầy năng lượng trên 

bãi biển. Để hoạt động cho bạn bè và người thân của 

quý khách trở nên phong phú hơn, chúng tôi còn hợp 

tác với các đơn vị địa phương để thiết kế các chương 

trình tham quan tới những miền di sản.
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HOẠT ĐỘNG
Giải trí

Dù là chuyển thăm quan Phố Cổ Hội An, các di sản văn hóa đặc sắc khác của Đà Nẵng hay tham gia lớp học nấu ăn tìm hiểu 

phong vị ẩm thực địa phương dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các đầu bếp Xứ Quảng, đội ngũ nhân viên am hiểu văn hóa và ẩm 

thực địa phương của chúng tôi chắc chắn sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm đáng nhớ.
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Ghi dấu
KỈ NIỆM 

Ghi dấu tình yêu vĩnh cửu qua những khung hình tuyệt đẹp là một điều không thể 

thiếu của bất cứ cặp tình nhân nào. Với thiên nhiên rực rỡ của Bán đảo Sơn Trà và 

kiệt tác kiến trúc độc đáo của Bill Bensley, mỗi khung hình sẽ trở thành một tác 

phẩm nghệ thuật: từ ảnh chân dung bên chiếc cầu thang xoắn ốc tuyệt đẹp; từ những 

cảnh quay ngoài trời trên Cáp treo Nam Tràm độc nhất vô nhị đến bối cảnh sang 

trọng bên trong khuôn viên biệt thự. Khu nghỉ dưỡng sẽ dành tất cả những địa điểm 

đặc biệt nhất để cô dâu chú rể tương lai ghi dấu khoảnh khắc tình yêu ngọt ngào 

trước ngày chung đôi. 
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TRĂNG MẬT
ngọt ngào

Sau đêm tân hôn, hãy để chúng tôi mang đến cho bạn trải nghiệm tuần trăng mật ngọt ngào. Đắm chìm trong hạnh phúc khi được ở bên nhau suốt ngày 

dài, tắm nắng bên hồ bơi riêng hay tay trong tay dạo bước giữa khu vườn nên thơ dưới ánh nắng chiều. Khi hoàng hôn buông xuống, còn gì tuyệt hơn một 

bữa tối BBQ trên biển dành riêng cho 2 người hay bữa sáng phục vụ riêng tại phòng kèm sâm-panh hảo hạng hoặc bữa tối lãng mạn dưới ánh nến tại nhà 

hàng La Maison 1888.  Không chỉ riêng tại InterContinental Danang, chúng tôi còn sẵn sàng hỗ trợ bạn lên kế hoạch cho kỳ trăng mật tại bất kỳ Khách sạn 

thành viên nào thuộc hệ thống InterContinental trên toàn thế giới. 
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ĐẶT TOÀN BỘ
 khu nghỉ dưỡng

Hãy tưởng tượng một trải nghiệm thượng lưu tuyệt đối khi 

quý khách đặt toàn bộ khu nghỉ dưỡng. Tận hưởng dịch vụ 

cao cấp mang tính cá nhân hoá được mang lại bởi đội ngũ 

nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm của chúng tôi ngay từ lúc 

nhận phòng, trong suốt thời gian lưu trú cho tới khi quý 

khách kết thúc kỳ nghỉ.

Quý khách sẽ được tận hưởng đặc quyền trải nghiệm trọn 

vẹn cơ sở vật chất của khu nghỉ dưỡng từ lưu trú, ẩm thực 

đến hội họp và thư giãn. Đặc biệt, quý khách có thể tự do lựa 

chọn, tổ chức những trải nghiệm độc đáo và duy nhất dành 

tặng riêng cho khách quý tham dự đám cưới.



Hôn Lễ Của Riêng Đôi Ta
& “SAY YES” 

Nếu bạn đang tìm kiếm một hôn lễ tuyệt đối riêng tư chỉ có riêng hai người, InterContinental Danang 

là địa điểm không thể hoàn hảo hơn. Đội ngũ tổ chức tiệc cưới chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ lên kế 

hoạch và chăm chút từng chi tiết cho hôn lễ của bạn. 

Nếu bạn đang lên kế hoạch để cầu hôn người ấy, hãy tham khảo gói “Say Yes” của chúng tôi. 

Nằm tựa lưng vào rừng nhiệt đới Sơn Trà, trước mặt là vịnh biển riêng, Khu nghỉ dưỡng đẹp 

như một bức tranh; là địa điểm tuyệt vời để ghi dấu khoảnh khắc ngọt ngào ngày hạnh phúc với 

những bức hình cưới lãng mạn trước ngày chung đôi.

TÌM HIỂU THÊM

TÌM HIỂU THÊM
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https://www.danang.intercontinental.com/vn/offers/private-wedding-package
https://www.danang.intercontinental.com/vn/offers/proposal-and-photoshoot-package
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T. +84 236 393 8888 
E. Events.icdanang@ihg.com 

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort 
Son Tra Peninsula, Danang, 550000 Vietnam

danang.intercontinental.com
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