
Sở hữu thiết kế thanh lịch và trang thiết bị hiện đại, mỗi hạng phòng 
tại Hôtel Perle d'Orient Cát Bà hứa hẹn đáp ứng mọi nhu cầu của Quý 
khách:
• Giường ngủ cao cấp
• Cửa ban công rộng lớn, tầm nhìn hướng biển
• Ban công riêng biệt
• TV màn hình phẳng với hệ thống kênh truyền hình quốc tế
• WiFi miễn phí
• Cổng kết nối Bluetooth
• Két an toàn
• Điện thoại kết nối đường dây gọi quốc tế
• Bàn làm việc
• Tiện nghi phòng tắm
• Sàn gỗ cao cấp
• Quạt trần
• Gạch bông
• Nội thất và đồ trang trí theo phong cách Đông Dương

Tiện nghi thượng hạng của hạng phòng Suite
• Bồn tắm rộng lớn
• Quầy bar và phòng ăn trong phòng Tổng thống
• Phòng tắm riêng
• Tầm nhìn ra biển rộng lớn với ban công riêng biệt

 

 

— Kiệt tác kiến trúc mang màu thời gian
nơi đảo Ngọc Cát Bà

Khám phá thiên đường nghỉ dưỡng giữa âm vang yên bình của đại dương

Phòng nghỉ trang nhã và tiện nghi
—

Cát Bà được biết đến là nơi gặp gỡ của núi rừng, biển xanh 
và những bãi cát trắng trải dài. Đến với Cát Bà, du khách sẽ 
không khỏi ngỡ ngàng trước những danh lam thắng cảnh nơi 
đây. Từ hệ sinh thái đa dạng tại Vườn quốc gia Cát Bà, vịnh 
Lan Hạ với những eo biển xanh, đảo đá và hang động được 
thiên nhiên ưu ái ban tặng, tới những làng chài cổ kỳ bí, đặc 
sản địa phương lôi cuốn, và các trải nghiệm lý thú bơi, câu cá, 
chèo thuyền kayak, tất cả hoà quyện đưa du khách ngược 
dòng thời gian về những hồi ức chân thực của Việt Nam từ 
4000 năm trước. 

Sau hai giờ di chuyển Hà Nội tới thành phố Hải Phòng, du 
khách có thể lựa chọn phà hoặc tàu cao tốc để tới với Cát Bà 
và bắt đầu hành trình nghỉ dưỡng thượng lưu mang đậm dấu 
ấn Đông Dương tại Hôtel Perle d'Orient Cat Ba - MGallery.  

Khởi nguồn là khu nghỉ dưỡng Cát Bà Sunrise được thành lập 
vào năm 2003, Hôtel Perle d'Orient Cát Bà - MGallery mang 
đến một diện mạo mới sang trọng, cổ điển đầy ấn tượng. Tựa 
như bản giao hưởng từ quá khứ với sự kết hợp tinh tế giữa hai 
nền văn hoá phương Đông và phương Tây, hệ thống 121 
phòng nghỉ tại khách sạn giữ trọn dư âm của thời kỳ Đông 
Dương tráng lệ với 47 phòng Classic (39m2), 44 phòng 
Superior (46m2), 14 phòng Deluxe (59m2), 6 phòng Junior 
Suite (71m2), 8 phòng Deluxe Suite (72m2), 1 phòng Executive 
Suite (77m2) và 1 phòng Presidential Suite (180m2).



Bãi tắm Cát Cò 3, đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam - 180000
Điện thoại: +84 (0) 225 3887 360

HB435@accor.com
hotelperledorient.com

mgallery.com - all.accor.com 
instagram.com/mgalleryhotels

Trải nghiệm những dịch vụ và tiện ích đẳng cấp
—
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Hải Phòng
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Đảo Cát Bà
Bến phà
Cái Viềng

Cầu
Lạch Huyện

Cát Hải

(1) Từ thành phố Hạ Long đến đảo Cát Bà (qua đảo Tuần Châu)
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HẢI PHÒNG

HẠ LONG

BUS/TAXI
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-

45 phút 15-20 phút

-

-
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1 tiếng

PHÀTÀU CAO TỐCTÀU HOẢ

Phong vị độc đáo từ các nhà hàng và quầy bar
—
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•

•

•
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Nhà hàng Indochine Kitchen: Nét kiến trúc tao nhã, thiết kế 
cầu thang khoáng đạt, đưa thực khách vào một hành trình 
khám phá những hương vị độc đáo với tiệc buffet thượng 
hạng và thực đơn gọi món riêng phong phú. 
Nhà hàng Nhật Akoya: Không gian tĩnh lặng mà sang 
trọng, nơi thực khách sẽ được khám phá những kết tinh đặc 
sắc của nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản.
Rock’s Bar mở ra một không gian thoáng đãng, được tô 
điểm bởi khung cảnh mê đắm của vịnh Lan Hạ, mang đến 
địa điểm lý tưởng cho một kỳ nghỉ đáng nhớ.
Indochine Lounge đưa du khách quay ngược thời gian về 
những trải nghiệm xa hoa thưởng thức tiệc trà chiều đẳng 
cấp, nhâm nhi những ly rượu khai vị và cocktail đặc trưng.
Vitality Bar mang đến một thiên đường nghỉ dưỡng thu nhỏ, 
là nơi thích hợp để thưởng thức những món ăn và thức uống 
lành mạnh sau những giây phút thả mình thư giãn trong làn 
nước mát lành tại hồ bơi tầng thượng.

Đắm chìm trong không gian mang đậm sắc màu Đông 
Dương hoa lệ  ngay tại sảnh chính của khách sạn
Thả mình thư giãn bên hồ bơi, ngắm nhìn khung cảnh lộng 
lẫy của miền biển xanh ngát
Những phút giây gắn kết bên các thiên thần nhỏ tại Câu lạc 
bộ Trẻ em, nơi bé được thoả thích nô đùa dưới làn nước 
trong xanh tại hồ bơi trẻ em, thử sức sáng tạo với các hoạt 
động trong nhà và ngoài trời lý thú.
Tái tạo năng lượng sau những giờ phút tập luyện hiệu quả 
tại trung tâm thể thao. 
Trang thiết bị hiện đại cho những bữa tiệc thân mật và sự 
kiện tầm cỡ.

•

•

Thư giãn tuyệt đối. Sự kiện  đáng nhớ
—

Tổ hợp chăm sóc sức khoẻ Cocoon Spa: được ví như một ốc 
đảo yên bình tách biệt với thế giới bên ngoài. Đến với 
Cocoon Spa, tâm trí của Quý khách sẽ lắng đọng trong 
những phương pháp mát-xa truyền thống, nuông chiều cơ 
thể với những liệu trình thanh lọc được chọn lựa kỹ lưỡng từ 
tinh túy của thiên nhiên.
Tiệc cưới và Sự kiện: Sở hữu sức chứa từ 120 đến 288 khách, 
phòng tiệc Crystal toát lên vẻ sang trọng trong từng nét 
chạm kiến trúc, giúp ghi dấu thành công cho các buổi hội 
thảo hay mở ra một không gian lộng lẫy cho ngày đặc biệt 
của lứa đôi. Với sức chứa từ 18 đến 24 khách, phòng họp 
Tonkin với lối kiến trúc thanh lịch, tinh tế sẽ là điểm đến lý 
tưởng cho các cuộc gặp mặt quan trọng với đối tác, buổi 
họp hiệu quả.

Hành trình khám phá đảo Ngọc Cát Bà
—
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•
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Vườn Quốc gia Cát Bà: Vẻ đẹp mộc mạc mà huyền ảo của 
thiên nhiên bạt ngàn với thảm rừng nhiệt đới xanh ngát cùng 
hệ động thực vật đa dạng.
Vịnh Lan Hạ được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi trùng 
điệp và những eo biển xanh trong vắt, dẫn lối du khách đến 
những chuyến phiêu lưu mạo hiểm và những giờ phút lắng 
đọng thư thái.
Đảo Khỉ: Khám phá những bí mật ẩn sâu dưới đáy biển 
trong xanh, ngắm nhìn rặng san hô rực rỡ sắc màu hay thả 
mình thư giãn trên bãi cát trên bãi cát trắng mịn, lắng nghe 
những âm vang yên bình của sóng biển. 
Làng chài Việt Hải: Cảm nhận trọn vẹn nét văn hoá xưa cũ 
của làng quê miền Bắc 
Hang Quân Y: Tìm hiểu những câu chuyện lịch sử về một thời 
huy hoàng của Việt Nam. 


