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THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG RIÊNG TƯ

Tận hưởng thiên đường nghỉ dưỡng riêng tư tại miền Trung Việt Nam với thiết kế 

độc đáo, nằm ẩn mình bên trong khu rừng nhiệt đới nguyên sơ và tầm nhìn bao 

quát ra vịnh biển riêng. Một tuyệt tác nghệ thuật kiến trúc độc đáo là sự kết hợp 

hoàn hảo giữa lối thiết kế hiện đại và tinh hoa văn hóa truyền thống Việt. 

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tổ chức các hội nghị thượng đỉnh quan 

trọng hàng đầu Việt Nam và thế giới, đội ngũ nhân viên tận tâm của chúng tôi tự 

tin sẽ mang lại sự thành công cho sự kiện của quý khách. 
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Nằm giữa Hà Nội và Sài Gòn, nổi tiếng với ẩm thực miền Trung 
đặc trưng, Đà Nẵng còn có kết nối đường bay thuận lợi tới 
nhiều điểm đến trong và ngoài nước. Thành phố đáng sống với 
những bãi biển đẹp nhất hành tinh còn nằm rất gần các di sản 
văn hóa Việt Nam. 

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, khu nghỉ dưỡng mang lại 
một không gian riêng tư lý tưởng nhưng không quá xa trung 
tâm, là vị trí thuận lợi để sắp xếp các chương trình tham quan 
tới các điểm du lịch văn hóa.

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 

ĐIỂM ĐẾN NGHỈ 
DƯỠNG HÀNG 
ĐẦU VIỆT NAM
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Biển Đông

Đà Nẵng

InterContinental Danang 
Sun Peninsula Resort

Hội An

Hà Nội

Hồ Chí Minh

Huế
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“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 NHÀ BÁO SEBASTIAN MODAK – THỜI BÁO “THE NEW YORK TIMES”

CÂU CHUYỆN 
CỦA CHÚNG TÔI

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 độc đáo, kết nối bốn tầng địa đàng 
với bờ biển dài 700m của vịnh Bãi Bắc bằng cáp treo ngoài trời độc nhất vô nhị. 

Hãy đánh thức mọi giác quan của bạn trong không gian nghỉ dưỡng tràn đầy cảm hứng và 
hoà mình vào thiên nhiên tinh khiết: Thử leo bộ trên chiếc cầu thang hình xoắn ốc, chụp 
hình “sống ảo” tại mỏi lối rẽ của khu nghỉ dưỡng hay nằm dài trên cát ngắm những vì sao lấp 
lánh trên trời trong buổi tiệc lửa trại trên bãi biển. Hãy để đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp 
tận tâm của chúng tôi tạo nên một sự kiện thành công cho bạn cùng những thành viên tham 
gia trong đoàn.
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Nằm tại vị trí cao nhất của khu nghỉ dưỡng, Trung tâm Hội nghị The 

Summit gây ấn tượng mạnh mẽ bởi không gian rộng lớn với hơn 2,100 

mét vuông bao gồm trong nhà và ngoài trời cùng tầm nhìn bao quát 

ra vịnh biển Sơn Trà. The Summit mang lại những lựa chọn đa dạng 

cho bất cứ ý tưởng hội họp nào. Từ một bữa tiệc họp mặt ấm cúng 

hay tiệc gala ngoài trời để tận hưởng không gian mở của thiên nhiên 

hoang sơ, tinh khiết.

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ 
THE SUMMIT
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Đằng sau cánh cửa bọc da tinh tế, Reception Hall được thiết kế 

trong tông màu kem sang trọng và ngập tràn ánh sáng với mái 

lợp bằng kính trong suốt. Hãy thưởng thức một ly cocktail chào 

mừng đầy sáng tạo trong không gian mở thoáng mát với những 

tia nắng được chiếu qua giếng trời và lắng nghe giai điệu âm 

nhạc sống du dương. Đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm tuyệt 

vời cho bất kỳ quan khách nào tham dự sự kiện.

Dù là dạ tiệc tất niên, sự kiện quảng bá sản phẩm hay đơn giản là 

bữa tiệc gia đình ấm cúng, Reception Hall luôn là một lựa chọn 

hoàn hảo.

RECEPTION HALL

Diện tích 396 m²

Tiệc ngồi  220 khách

Tiệc đứng   230 khách

Kiểu rạp hát  304 khách
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“Khu nghỉ dưỡng là địa chỉ 
tin cậy cho việc tổ chức sự 
kiện và hội nghị dành cho 
lãnh đạo cấp cao.” 

—

MEETINGS & CONVENTIONS ASIA, 

13/09 /2019

GREAT HALL
Great Hall được thiết kế với không gian rộng lớn và tinh tế, khiến cho 

tất cả quan khách dẫu ngồi ở vị trí nào cũng dễ dàng nhìn thấy sân khấu. 

Nằm ở tầng chính của Trung tâm Hội nghị The Summit, Great Hall phù 

hợp cho các buổi diễn thuyết hoặc những đêm tiệc hào hoa với quy mô 

288 khách. Kế bên là hai sảnh phụ được thiết kế hoàn hảo để phục vụ cho 

những sự kiện bên lề. 

Không gian Great Hall mang phong cách thiết kế vương giả, rộng hơn 260 

mét vuông với trần cao 11 mét, thắp sáng bởi hai chùm đèn Chandelier 

bằng vỏ sò tao nhã và tường màu kem vô cùng trang nhã.
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Trước khi bước vào Great Hall, quan khách sẽ dừng chân tại khu vực 

Foyer. Với tông màu đen trắng chủ đạo, điểm xuyết với màu vàng 

chanh táo bạo chạy dọc hành lang mở khoe trọn thiên nhiên kỳ vĩ của 

trời biển Sơn Trà, khu vực Foyer là lựa chọn hoàn hảo cho các Tiệc 

Cocktail hoặc Buffet tối có thêm biểu diễn nhạc sống hoành tráng bên 

cạnh Tiệc trà giữa các buổi họp hay phục vụ giải khát trước tiệc tối.

Nằm gần cửa chính của Trung tâm Hội nghị Summit là Sảnh VIP 

Lounge với phong cách bài trí trang nhã, ngập tràn ánh sáng tự nhiên. 

Các quan khách được dịp chiêm ngưỡng thiên nhiên tinh khiết của 

Bán đảo Sơn Trà qua những khung cửa sổ lớn ngập tràn nắng mai. 

VIP Lounge phù hợp với những buổi thảo luận riêng tư mang tính 

chiến lược hoặc các buổi phỏng vấn cấp cao. Nơi đây cũng được ưu ái 

làm sảnh chờ trước khi các thượng khách nhập tiệc tại đại sảnh The 

Great Hall. 

CÁC PHÒNG HỌP 
CHỨC NĂNG
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Khu nghỉ dưỡng được thiết kế bởi Kiến trúc sư lừng danh 
Bill Bensley, người đã thiết kế hơn 200 công trình nghỉ 
dưỡng sang trọng trên toàn thế giới. 

—

BUSINESS INSIDER.COM, 10 /11 /2017

SUMMIT 
SUITES

Sở hữu công năng linh hoạt, bốn phòng họp Summit Suites có thể được sử 

dụng tách biệt hoặc kết hợp với nhau khi cần thiết. Với diện tích từ 35 đến 78 

mét vuông, mỗi phòng đều ngập tràn ánh sáng tự nhiên và được trang bị nội 

thất sang trọng. 

Các quan khách vừa có thể giải lao, trò chuyện vừa ngắm nhìn khung cảnh 

thiên nhiên xanh tươi, hùng vĩ của Bán đảo Sơn Trà ngay tại ban công trước 

mỗi phòng Summit Suite.

CÁC PHÒNG ĐA CHỨC NĂNG 
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Rạp chiếu phim M-Auditorium được thiết kế sang trọng, độc đáo với 
hơn 100 chỗ ngồi bọc da sẽ là một lựa chọn lý tưởng cho các Lễ công 
bố, Buổi trình chiếu ra mắt sản phẩm mới, Họp báo, Phỏng vấn, Tọa 
đàm hoặc đơn giản là một buổi Chiếu phim riêng tư cho tất cả thành 
viên trong đoàn.  

Lấy Khỉ làm biểu trưng, không gian của M-Club được ví như một Câu lạc bộ 
đêm xa hoa, là lựa chọn hoàn hảo cho những buổi tiệc riêng tư, sang trọng 
với sân khấu biểu diễn, quầy Bar và sảnh thư giãn ngoài trời. Nằm liền kề là 
M-Privé, một địa điểm tuyệt vời để kết hợp tổ chức bữa tối sau tiệc Cocktail.

Ngay trong khuôn viên của khu nghỉ dưỡng, dưới nhà hàng Citron, chúng 
tôi còn có M-Rouge, là nơi phù hợp cho các hoạt động đội nhóm đa dạng. 
M-Rouge được thiết kế đầy phong cách bao gồm 6 phòng thư giãn có trang 
bị dàn karaoke hiện đại cùng một phòng chờ riêng thích hợp cho hoạt động 
giải trí và các buổi họp mặt ấm cúng.
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PHÒNG CHIẾU PHIM
VÀ KHU VỰC TỔ CHỨC TIỆC & SỰ KIỆN
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THE SUMMIT GROUND FLOOR

SUMMIT 
SUITE 1

PRESIDENT’S ROOM

SUMMIT
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Được xây dựng để phục vụ cho Diễn đàn Kinh tế Châu Á Thái Bình 

Dương 2017, The Summit được đánh giá là một trong những Trung tâm 

Hội nghị có cơ sở vật chất hàng đầu thế giới. The Summit được thiết kế 

với không gian rộng lớn, khoáng đạt, là sự kết hợp hoàn hảo giữa phong 

cách hiện đại với tinh hoa truyền thống Việt. 

SƠ ĐỒ 

THE SUMMIT TẦNG TRỆT

THE SUMMIT TẦNG CHÍNH
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TRUNG TÂM
HỘI NGHỊ
THE SUMMIT

Nhà hát Lớp học Tiệc cocktails Bàn tròn Hình chữ U Tọa đàm Bán nguyệt Sofa Kích thước(m)
(L x W x H)       

Diện tích 
(m2)

Reception Hall 
(với sân khấu)

304 168 230 220 60 78 130 101 33x12x14 396

Great Hall 
(với sân khấu) 

288 180 180 170 48 60 110 84 19x14x11 266

Great Hall Foyer 80 40 15x5x11 75

Summit Suite 1 24 18 20 20 15 8 15 8 7x5x4 35

Summit Suite 2 24 18 20 20 15 8 15 8 7x5x4 35

Summit Suite 
1&2

60 36 50 50 30 12 35 16 14x10x4 140

Summit Suite 3 44 18 30 30 24 8 20 14 10x6x4 60

Summit Suite 4 60 42 50 50 36 12 30 20 13x6x4 78

Summit Suite 
3&4

135 72 110 100 63 24 60 38 23x6x4 138

Summit Suite 
Terraces  3&4 
(semi-outdoor)

50 50 30x5.5x5 165

M Club 42 24 100 40 24 30 20 20 10x7x5 70

VIP Lounge 25 10x7x5 70

Auditorium 104 30x5.5x5 119
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Toạ lạc trên Bán đảo Sơn Trà với thiên nhiên hoang sơ tuyệt 

đẹp, InterContinental Danang mang lại những lựa chọn lý 

tưởng cho các sự kiện ngoài trời như: hoạt động đội nhóm 

trên bãi biển; tập Yoga cùng đồng đội đón bình minh; thưởng 

thức tiệc cocktail đầy cảm hứng ngay tại hồ bơi L_O_N_G Pool 

hay vừa thư giãn trước tiệc vừa ngắm biển trời Sơn Trà về đêm 

ngay trước nhà hàng Barefoot (*: tiệc được tổ chức trên một 

sàn gỗ dựng nổi trên bãi cát).

"Ẩm thực tuyệt vời. Chất lượng đồ ăn và phong cách 
phục vụ thực sự hoàn hảo."

—

CHRIS.  TRIPADVISOR,  THÁNG TƯ,  2021
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SỰ KIỆN NGOÀI TRỜIGIỚI  THIỆU CHUNG
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Dù là khu vườn nhiệt đới xanh mát hoặc sân hiên lộng gió với tầm 

nhìn ra vịnh biển hay những địa điểm khác trên bãi biển riêng của 

khu nghỉ dưỡng; 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.

Sân hiên trước nhà hàng La Maison 1888   75

Bãi biển phía trước nhà hàng Barefoot  300

Vườn bên cạnh hồ bơi  90

Vườn phía trước L_o_n_g Bar  170
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SƠ ĐỒ & CÔNG 
SUẤT PHỤC VỤ SỰ 
KIỆN NGOÀI TRỜI

Số lượng khách tối đa cho tiệc đứng
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Đội ngũ đầu bếp tài hoa của chúng tôi có khả năng sáng tạo 

và cá nhân hóa để đáp ứng những yêu cầu về thực đơn từ đơn 

giản đến cầu kỳ xa hoa của quý khách.

Không chỉ có các phòng dạ tiệc ấn tượng và không gian ngoài 

trời rộng lớn, quan khách còn có thể đặt trọn gói một trong ba 

nhà hàng đặc trưng của chúng tôi để có những trải nghiệm ẩm 

thực riêng tư tuyệt đối.
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TINH HOA
ẨM THỰC 

Dù là tiệc nướng cao cấp trên bãi biển hay tiệc 
cocktail trang trọng, đội ngũ ẩm thực của khu 
nghỉ dưỡng chắc chắn sẽ mang lại những trải 
nghiệm đáng nhớ cho sự kiện của quý khách.
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PHÒNG VÀ SUITES

Được thiết kế đầy phong cách với không gian mở rộng lớn và tầm 

nhìn bao quát ra vịnh biển Sơn Trà, tất cả phòng nghỉ dưỡng tại 

InterContinental Danang mang lại một trải nghiệm lưu trú riêng 

tư, kết nối du khách với thiên nhiên yên bình và hoang sơ.

Các hạng phòng và suites nằm tựa lưng vào núi ở mọi tầng khác 

nhau của khu nghỉ dưỡng, được thiết kế với tiện nghi và phòng tắm 

đẳng cấp.

TIẾNG V IỆT  / ENGLISH
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Được thiết kế một cách độc đáo cùng với đặc quyền thượng lưu Club 

InterContinental, các loại Biệt thự và Penthouse là lựa chọn hoàn hảo 

dành cho thượng khách, phù hợp cho các cuộc hội ngộ, đàm đạo hay 

đơn giản là nghỉ ngơi sau mỗi buổi họp. 

Toàn bộ biệt thự đều được thiết kế với các khu vực thư giãn ngoài trời 

khoáng đạt và hồ bơi riêng được tích hợp hệ thống sưởi ấm. Một vài 

biệt thự còn có lối đi riêng dẫn thẳng ra biển.

TIẾNG V IỆT  / ENGLISH

BỘ SƯU TẬP BIỆT THỰ

“Toàn bộ biệt thự có hồ bơi riêng, dịch vụ Quản 
gia riêng và trọn vẹn đặc quyền thượng lưu được 
sử dụng hàng ngày tại InterContinental Club 
Lounge bao gồm bữa sáng cao cấp, trà chiều và 
tiệc cocktails tối” 

—

FORBES TRAVEL GUIDE,  2021
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Thư giãn và tái tạo năng lượng với các dịch vụ trị liệu và chăm sóc 
da tại The Lagoon Spa - một thiên đường chăm sóc sức khoẻ, tọa 
lạc trên đầm phá hoang sơ, nằm tách biệt khỏi khuôn viên chính 
của khu nghỉ dưỡng.

Làm đẹp và chăm chút cho đôi bàn tay tại Studio Chăm sóc Móng 
chân và tay Sebastien Gonzalez; rèn luyện sức khỏe với các máy tập 
hiện đại tại Soar Gym; trải nghiệm các môn thể thao dưới nước thú 
vị như lướt sóng và chèo thuyền dưới sự hướng dẫn của nhân viên 
khu nghỉ dưỡng hay tản bộ theo con đường rợp bóng mát dài 4 cây 
số dưới thiên nhiên cây cỏ xung quanh khu nghỉ dưỡng. 

TIẾNG V IỆT  / ENGLISH

THỂ THAO & SPA

Với hoạt động đội nhóm, quý khách có thể đi bộ 
hoặc chạy bộ, chơi quần vợt hoặc tham gia những 
trò chơi trên bãi biển. Hãy để đội ngũ nhân viên 
tận tâm, giàu kinh nghiệm của chúng tôi biến mọi 
hoạt động đội nhóm của quý khách trở nên hào 
hứng hơn bao giờ hết.
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Các hoạt động ngoại khóa luôn là điểm nhấn quan trọng của mỗi 

chuyến đi theo đoàn nhóm. 

Ngay tại khu nghỉ dưỡng, đoàn có thể cùng tập Yoga, Thái Cực Quyền 

ngoài trời, so tài cùng nhau trong “Thế Vận Hội trên biển” hay tổ 

chức cuộc thi “Tìm Kiếm Danh Ca” trong các phòng karaoke riêng tại 

M-Rouge. Sau một ngày dài vận động, vừa thưởng thức một bộ phim 

hay trên bãi biển vừa tự thưởng cho bản thân một chầu kem thịnh 

soạn chắc chắn sẽ là một trải nghiệm khó quên.

TIẾNG V IỆT  / ENGLISH

HOẠT ĐỘNG NHÓM 

Để hoạt động cho đội nhóm của quý khách trở nên phong phú hơn, 

chúng tôi hợp tác với các đơn vị địa phương để thiết kế những chương 

trình tham quan tới miền di sản Hội An và các di sản văn hóa đặc sắc 

khác của Đà Nẵng. Các thành viên trong đoàn có thể tham gia lớp học 

nấu ăn và cùng tìm hiểu phong vị ẩm thực địa phương dưới sự hướng 

dẫn trực tiếp của các đầu bếp xứ Quảng. 
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Thực hiện các hoạt động có ý nghĩa cho cộng đồng là ưu tiên hàng 

đầu của chúng tôi. Nhiều năm qua, chúng tôi tự hào khi được đóng 

góp một phần nhỏ bé trong việc xây dựng các tiện ích cho một ngôi 

trường ở miền quê Nam Trà My và chung tay cùng một tổ chức phi 

chính phủ để bảo vệ thiên nhiên hoang dã trên Bán đảo Sơn Trà. Để 

những hoạt động ý nghĩa được lan toả, quý khách có thể chung tay 

cùng chúng tôi góp sức thay đổi cho cộng đồng địa phương.

Đặc biệt, Nhà Động Vật Học của chúng tôi sẵn sàng tổ chức những 

buổi chia sẻ riêng cho đoàn những kiến thức về hệ sinh thái tự nhiên 

phong phú bao quanh khu nghỉ dưỡng cũng như tầm quan trọng và ý 

thức bảo tồn và bảo vệ môi trường, thiên nhiên hoang dã.
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TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG
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Để bảo đảm các thượng khách trong đoàn có những trải nghiệm cao cấp, 
trọn vẹn nhất, quý khách có thể tham khảo một số dịch vụ đặc quyền như 
thư giãn tại phòng chờ của chúng tôi ngay trong Sân bay Quốc tế Đà Nẵng; 
đưa đón bằng các dòng xe hạng sang hay đón tiễn theo nghi thức thượng 
khách; tận hưởng bộ đồ dùng cá nhân cao cấp trang bị trong phòng. 

Với những cuộc họp thượng đỉnh bên lề hội nghị lớn, chúng tôi có thể sắp 
xếp họp mặt bên trong khuôn viên biệt thự hoặc các nhà hàng mang lại 
sự riêng tư và sang trọng tuyệt đối. Thưởng thức tiệc cocktail hoặc tiệc tối 
riêng tại các biệt thự và nhà hàng còn là một trải nghiệm ẩm thực độc đáo 
mà chúng tôi muốn mang lại cho tất cả quan khách.

TIẾNG V IỆT  / ENGLISH

ĐẶC QUYỀN
THƯỢNG KHÁCH

"Khu nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất Việt Nam để chụp 
ảnh Instagram” 

—

 FORBES.COM, AUG 11 ,  2018
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TIẾNG V IỆT  / ENGLISH

Hãy tưởng tượng một trải nghiệm thượng lưu tuyệt đối khi đoàn của 

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 thời gian nghỉ dưỡng.

Khi đặt toàn bộ khu nghỉ dưỡng, quý khách sẽ được tận hưởng đặc 

quyền trải nghiệm toàn bộ 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 các thành viên trong đoàn.

ĐẶT TOÀN BỘ 
KHU NGHỈ DƯỠNG
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TIẾNG V IỆT  / ENGLISH

L IÊN HỆ VỚI  CHÚNG TÔI

T. +84 236 393 8888
E. sales@icdanang.com

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

danang.intercontinental.com
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