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Sảnh lễ tân
Quầy thông tin
Văn phòng điều hành
Vườn điêu khắc APEC
Bãi đỗ xe
M Club
The Summit - Trung tâm Hội nghị
The Summit Auditorium – Rạp chiếu phim
Nam Tram
Citron
M Rouge - Khu vực Karaoke
Câu lạc bộ Khách hàng cao cấp Sun Peninsula InterContinental
Phòng tranh "Họa sĩ ngoại đạo" Bensley
Cửa hàng trag sức cao cấp Kate McCoy
Sammy's Boutique
La Maison 1888
Buffalo Bar
Barefoot
Hồ bơi và Bể sục trong vườn
Hồ bơi Trẻ em
Mi Sol Spa -  Sảnh lễ tân
Dịch vụ chăm sóc móng Bastien Gonzalez
The L_o_n_g Pool
The L_o_n_g Bar
Phòng Soar Gym
Planet Trekkers - Câu lạc bộ Trẻ em
The Wet Monkey - Khu vực Thể thao dưới nước
Mi Sol Spa & Wellness
Vọng lâu Thư giãn
Sân tennis
Sân bóng đá
Vườn ươm & Vườn rau hữu cơ
Miếu Địa Tạng 

TẦNG THIÊN ĐƯỜNG
(Phòng số: 501 - 567, 598 - 599)

TẦNG BẦU TRỜI
(Phòng số: 301 - 393, 398 - 399)

TẦNG TRÁI ĐẤT
(Phòng số: 219 - 245, 105 – 107, Royal Residence)

 TẦNG BIỂN CẢ
(Biệt thự: 101, 102, 103, 109, 110
Ixora, Frangipani, Hibiscus, Biệt thự Vịnh Bãi Bắc) 

KHU BIỆT THỰ SPA LAGOON
(Biệt thự: 109, 110)

LỐI DÀNH CHO KHÁCH CHẠY BỘ (4 KM)
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CITRON
Thưởng thức ẩm thực Việt Nam truyền 
thống trong không gian kiến trúc độc 
đáo và thu trọn vào tầm mắt cảnh 
quan tuyệt diệu của Khu nghỉ dưỡng. 
Nhà hàng Citron mở cả ngày và phục 
vụ thêm trà chiều. Quý khách có thể 
vừa thưởng thức ẩm thực tinh túy và 
thưởng ngoạn khung cảnh thiên nhiên 
ngoạn mục của Vịnh Khỉ từ những 
chiếc bàn hình Nón Lá độc đáo.

Bai Bac, Son Tra Peninsula, Danang, Vietnam
Tel : +84 236 393 8888 | Danang, 550000 Vietnam

danang.intercontinental.com

INTERCONTINENTAL® DANANG SUN PENINSULA RESORT

Live the InterContinental® life.

BAREFOOT

Hãy ghé nhà hàng nướng bên bờ 
biển của chúng tôi để thư giãn theo 
một cách rất riêng. Các món đặc sản 
tại đây gồm hải sản tươi sống mới 
đánh bắt từ biển khơi, thịt nướng cao 
cấp và BBQ, được phục vụ trong nhà 
và ngoài bờ biển để Quý khách cảm 
nhận cát mịn ngay dưới chân hoặc tại 
các bàn được thiết kế độc đáo như 
những chiếc “thuyền đánh cá”.

PHÒNG TRANH “HOẠ SĨ
NGOẠI ĐẠO” BENSLEY

Thả hồn vào một thế giới đầy màu 
sắc sống động và táo bạo của kiến 
trúc sư và nhà thiết kế Bill Bensley - 
giờ đã là một họa sĩ! Phòng tranh 
trưng bày các bức tranh gốc và bản 
in. Toàn bộ số tiền bán tranh sẽ được 
Bill quyên góp cho quỹ bảo vệ thiên 
nhiên mà ông tin tưởng.

THE L _O_N_G BAR
Nằm trên bãi biển riêng của Khu nghỉ 
dưỡng, The L_o_n_g Bar được thiết kế là 
một địa điểm thư giãn để thưởng thức 
đồ uống giải khát và các loại cocktail 
được pha chế chuyên nghiệp. Có thể 
nói The L_o_n_g Bar là Bar dài nhất Việt 
Nam. Quý khách có thể chơi bi-a, bóng 
bàn, ngồi thư giãn trên bãi cỏ hoặc leo 
lên cầu thang xoắn ốc để bơi trong hồ 
bơi Long Pool.
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Nằm ngang với mực nước biển, 
phòng Gym của chúng tôi mời Quý 
khách đến duy trì tập luyện cho sức 
khỏe với các thiết bị tập hỗ trợ tim 
mạch, máy tập, tạ và không gian để 
khởi động và giãn cơ.

LA MAISON 1888

Nhà hàng La Maison 1888 là điểm đến 
ẩm thực trứ danh, nơi ẩm thực Pháp 
thượng hạng được kết hợp hoàn hảo 
với nguyên liệu và hương vị ẩm thực 
Việt cùng các loại rượu vang hảo hạng. 
Nhà hàng tuyệt đẹp này còn chiêu đãi 
Quý khách một bữa tiệc thị giác không 
thể nào quên!

Bên trong nhà hàng La Maison 1888 
là Bar Buffalo, một địa điểm đáng để 
nhâm nhi rượu khai vị, đồ uống nhẹ 
tốt cho tiêu hóa, hoặc một ly rượu 
sủi bọt mát lạnh - thật hoàn hảo để 
bắt đầu hoặc kết thúc buổi tối theo 
cách riêng của bạn.

BUFFALO BAR

16THE MI SOL SPA

Các liệu pháp Spa sử dụng những 
thành phần hoạt tính thiên nhiên 
nổi tiếng thế giới nơi đây sẽ đánh 
thức các giác quan của Quý khách. 
Hãy bTắt đầu hành trình trải nghiệm 
đầy thư giãn tại The Lagoon Spa 
được bao bọc bởi thiên nhiên bao la 
xanh ngát.

DỊCH VỤ CHĂM SÓC MÓNG
BASTIEN GONZALEZ 

Hãy trải nghiệm quy trình chăm sóc 
móng tay và móng chân ba bước vô 
cùng độc đáo theo phong cách Pháp 
của Bastien Gonzalez hoặc một trong 
những liệu trình chăm sóc sắc đẹp 
đẳng cấp khác tại salon nổi tiếng thế 
giới này.

CÂU LẠC BỘ KHÁCH HÀNG
CAO CẤP SUN PENINSULA
INTERCONTINENTAL
Nằm ở trên tầng cao nhất của Khu nghỉ 
dưỡng với tầm nhìn tuyệt vời ra Vịnh Sơn 
Trà, Câu lạc bộ khách hàng cao cấp với 
dịch vụ tinh hoa mang đến cho Hội viên 
Club InterContinental những đặc quyền 
nghỉ dưỡng thượng lưu.

Hãy lên một chiếc xe điện và tham gia 
Hoạt động Khám phá Thiên nhiên 
Hoang dã của chúng tôi quanh Khu 
Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà hoang sơ. 
Chuyến đi do nhà Động vật học của 
Khu nghỉ dưỡng hướng dẫn sẽ giúp 
Quý khách hiểu rõ hơn về sự đa dạng 
đáng kinh ngạc của hệ động thực vật 
trên bán đảo Sơn Trà.

KHÁM PHÁ THIÊN NHIÊN
HOANG DÃ

PLANET TREKKERS 
CÂU LẠC BỘ TRẺ EM
Hãy đem đến cho trẻ những trải 
nghiệm học tập vui vẻ và tích cực, 
các bé sẽ có những khoảng thời 
gian đầy thú vị và ý nghĩa tại Khu 
nghỉ dưỡng. Các bé có thể vào 
cửa miễn phí tại Câu lạc bộ Trẻ 
em, một thế giới vui chơi với sự 
kết hợp thú vị giữa những hoạt 
động giải trí vừa vui nhộn vừa 
mang tính giáo dục.

KHU VỰC THỂ THAO
DƯỚI NƯỚC
Những hoạt động hấp dẫn trên bãi 
biển sẽ bắt đầu từ đây, tại trung tâm 
thể thao dưới nước của chúng tôi. 
Nhân viên của chúng tôi sẽ tư vấn và 
cung cấp cho Quý khách thuyền 
kayak, ván chèo, thuyền buồm nhỏ 
hoặc các trang thiết bị giải trí khác để 
Quý khách sử dụng.

DẠO QUANH
K H U  N G H Ỉ  D Ư Ỡ N G


