
KIM HOA SPA & MASSAGE 
12 phòng massage sauna đầy đủ tiện 
nghi, mang đến những liệu pháp làm đẹp 
và chăm sóc sức khỏe toàn diện.

12 well-appointed treatment rooms with 
signature massage and relaxation therapy. 

Vị trí | Location: Tầng 3 | 3rd Floor
Giờ mở cửa | Opening: 10:00- 24:00

BỂ BƠI | SWIMMING POOL 
Bể bơi trong nhà với diện tích lên đến 200 
m2 sẽ giúp quý khách thư giãn trong làn 
nước trong xanh. 

Indoor pool of up to 200 m2 help you to 
relax in the fresh water. 

Vị trí | Location: Tầng 3 | 3rd Floor
Giờ mở cửa | Opening: 06:00 – 20:00

GYM | FITNESS CENTER 
Phòng tập được trang bị đầy đủ dụng cụ 
hiện đại dành cho việc luyện tập và tăng 
cường sức khỏe.  

Gym is fully equipped with latest facilities 
to provide your time of exercising. 

Vị trí | Location: Tầng 3 | 3rd Floor
Giờ mở cửa | Opening: 06:00 – 22:00

KARAOKE 
Phòng karaoke cùng hệ thống âm thanh 
ánh sáng hiện đại sẽ giúp bạn và gia đình 
tận hưởng những phút giây thư giãn thoải 
mái.

Well-equipped karaoke rooms will assure 
you to have the best time with friends and 
family.

Vị trí | Location: Tầng 20 | 20th Floor
Giờ mở cửa | Opening: 10:00 – 23:00

RECREATION

KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH GRAND BÃI CHÁY
MƯỜNG THANH GRAND BAI CHAY HOTEL

A: Số 20, đường Hạ Long, phường Bãi cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh.
T:  +84 2033 563 666
E: info@baichay.muongthanh.com | grandbaichay.muongthanh.com

KHU THƯ GIÃN

TÊN
NAME

DIỆN 
TÍCH

AREAS 
(m2)

SỨC CHỨA (KHÁCH)
CAPACITY (PAX)

SA VĨ 150 60 120 80 100 100

TIÊN YÊN 100 40 80 50 60 60

BÌNH LIÊU 40 20 30

Được trang bị các công nghệ hội thảo 
tiên tiến nhất và hơn 250 m2 diện tích 
phòng họp được bố trí linh hoạt, gồm 01 
phòng hội nghị, 01 phòng chức năng và 
01 phòng VIP, khách sạn có thể tổ chức 
các sự kiện hội thảo hội nghị từ 35 tới 
120 khách. 

Đội ngũ phục vụ tiệc chuyên biệt với dịch 
vụ chuyên nghiệp sẽ đáp ứng mọi nhu cầu 
của bạn cho một sự kiện thành công. 

With cutting-edge meeting technology 
and over 250 m2 of flexible meeting space 
– including 01 Ballroom, 01 function 
room and 01 other private VIP room, the 
hotel can accommodate a wide variety of 
conferences, seminars and events from 35 
up to 120 pax. 

Our dedicated event team with professional 
service guarantees to meet all your needs 
for successful events. 

CONFERENCE
& MEETING

PHÒNG HỘI NGHỊ 
& TIỆC

CÁC DỊCH VỤ KHÁC
• Đổi ngoại tệ
• 24 giờ dịch vụ phòng
• Giặt ủi và dịch vụ giặt khô
• Vé máy bay
• Photocopy và dịch vụ thư ký
• Dịch vụ sinh nhật & lễ cưới
• Dịch vụ vận chuyển

OTHER SERVICES
• Currency exchange 
• 24 hours Room service
• Laundry and dry ironing services 
• Airline tickets
• Photocopy and Secretarial services 
• Birthday & Wedding Services
• Transportation service

bai chay hotel



ACCOMMO-
DATION

HỆ THỐNG 
PHÒNG

RESTAURANT
& BAR

NHÀ HÀNG
& BAR

TRÀ CỔ RESTAURANT
Nằm ở tầng 2 của khách sạn, nhà hàng 
phục vụ bữa sáng buffet, thực đơn gọi 
món cả ngày với các món ăn Á - Âu và các 
món đặc sản của Quảng Ninh.

On second floor, the restaurant serves a 
buffet breakfast, an all-day à la carte menu 
of Asian and European dishes and Quang 
Ninh specialties.

Sức chứa (chỗ) | Capacity (pax): 150 
Giờ mở cửa | Opening: 06:00 – 22:00
Giờ ăn sáng | Breakfast: 06:00 – 09:00
Giờ ăn trưa | Lunch: 11:00 – 14:00
Giờ ăn tối | Dinner: 17:00 – 22:00

CHÀM LOUNGE
Nằm ngay tại sảnh khách sạn. Chàm 
Lounge phục vụ các loại cà phê, cocktails, 
mocktails đặc sắc.

At the hotel’s lobby, Chàm Lounge serves 
special coffee, cocktails, and mocktails.  

Sức chứa (chỗ) | Capacity (pax): 150 
Giờ mở cửa | Opening: 06:00 – 22:00

Là khách sạn tiêu chuẩn 4 sao, Mường 
Thanh Grand Bãi Cháy có vị trí đắc địa 
tại trục đường Hạ Long ven biển. Khách 
sạn có 177 phòng nghỉ với tầm nhìn toàn 
cảnh về hướng Vịnh và cầu Bãi Cháy, 01 
nhà hàng phục vụ ăn uống và tiệc, 02 
phòng hội nghị, cùng với phòng tập thể 
dục, hồ bơi và dịch vụ spa. 

Từ khách sạn có thể di chuyển thuận 
tiện và dễ dàng tới các điểm tham quan 
và công tác trong thành phố Hạ Long. 

As a 4-star hotel, Mường Thanh Grand 
Bai Chay has a prime location on Ha Long 
coastal street. The hotel has 177 rooms 
with panoramic view of the Bay and Bai 
Chay Bridge, a restaurant for dining and 
party, 02 conference rooms, along with a 
gym, pool and spa services.

From the hotel you can easily reach to the 
attractions and businesses in Halong city.

HOTEL
OVERVIEW

TỔNG QUAN 
KHÁCH SẠN

Khách sạn có tổng cộng 177 phòng nghỉ 
hiện đại, bao gồm 09 phòng Executive 
Suite và 01 phòng Royal Suite, diện tích 
từ 25m2 đến 160 m2.

Tất cả các phòng đều có wifi internet, 
nước nóng / lạnh, máy lạnh, điện thoại 
IDD, TV, minibar, tủ lạnh, dịch vụ phòng 
24 giờ, dịch vụ giặt là, két an toàn, bộ pha 
trà / cà phê, máy sấy tóc, và dép tông.

The hotel has total 177 modern guest 
rooms, including 09 Executive Suites and 
01 Royal Suite, ranging from 25m2 to 
160m2. 

All rooms feature high speed wifi, hot /
cold water, air condition, IDD telephone, 
TV, mini bar, refrigerator, 24-hours room 
service, laundry service, safety box, coffee 
& tea set, hair dryer, slippers. 

LOẠI PHÒNG
ROOM CATEGORY

SỐ LƯỢNG
QUANTITY DIỆN TÍCH

AREA (M2)
DOUBLE TWIN

DELUXE 29 32 25

PREMIUM DELUXE 21 68 30

DELUXE TRIPLE  16 30

EXECUTIVE SUITE 9  65

ROYAL SUITE 1 160

TỔNG CỘNG 60 117

Khoảng cách từ khách sạn tới | Distance from the hotel to: 
Sunworld Hạ Long | Sunworld Ha Long: 0.5 km
Bến tàu Tuần Châu | Tuan Chau Boat Terminal: 15 km 
Sân bay Vân Đồn | Van Don Airport:  50 km


