Nơi tình yêu thăng hoa

Ấn tượng không gian cưới
sang trọng bậc nhất thủ đô
Tọa lạc giữa trung tâm hành chính của thủ đô, bên hồ Thủ Lệ thơ mộng, với phòng
Đại tiệc thanh lịch, trang nhã và khuôn viên vườn xanh mát bao quanh bể bơi 5 sao
lãng mạn, khách sạn Hà Nội Daewoo là lựa chọn hoàn hảo cho ngày trọng đại nhất
cuộc đời.
Tại đây, dịch vụ chuyên nghiệp, sự hiếu khách và phong cách ẩm thực đặc trưng
được kết hợp hài hòa đầy tinh tế. Ngày hạnh phúc sẽ diễn ra đúng như những gì
bạn hằng mơ ước khi từng chi tiết nhỏ được chăm chút và lên kế hoạch bởi đội ngũ
chuyên gia tổ chức sự kiện chuyên nghiệp.
Dù bạn đang lên ý tưởng cho một bữa tiệc thân mật bên gia đình hay một đám cưới
lộng lẫy, xa hoa, các gói cưới được thiết kế công phu sẽ đáp ứng mọi mong muốn
của bạn.
Hãy để chúng tôi ghi dấu câu chuyện tình ngọt ngào bằng một lễ cưới lãng mạn
cùng những trải nghiệm đầy ý nghĩa, là bước tiếp nối cho những ngày tháng hạnh
phúc lứa đôi cuộc đời!

Serenity Không gian tiệc
cưới ngoài trời hoàn hảo
Nằm trong khuôn viên vườn xanh mát đầy thơ mộng, Serenity - bể bơi 5 sao ngoài
trời lớn nhất Hà Nội - sẽ mang đến không gian tiệc cưới mở, bay bổng, tinh tế, giúp
bạn ghi ấn tượng mạnh mẽ với bạn bè thân hữu và khách mời của buổi tiệc.
•

Diện tích ngoài trời 2000 m2

•

Phong cách trang trí và chủ đề đa dạng

•

Sức chứa lên đến 1.300 khách
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Phòng Đại Tiệc
Sở hữu không gian sang trọng với gam màu kem thanh lịch, phòng Đại tiệc khách
sạn Hà Nội Daewoo có thể phục vụ tiệc cưới quy mô lên đến 420 khách. Thiết kế
trần cao với hệ thống đèn chùm phong cách hoàng gia, phòng Đại tiệc là một trong
những phòng tiệc thoáng đạt nhất thủ đô nghìn năm văn hiến.
•

Cách bài trí bàn tiệc phong phú

•

Thiết bị âm thanh chuyên nghiệp

•

Hệ thống ánh sáng trần sang trọng

•

Có thể chia thành 04 phòng, phù hợp với những bữa tiệc qui mô nhỏ

•

Kích thước trần cao 7.8m
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Ẩm thực
Lựa chọn ghi dấu ngày trọng đại tại khách sạn Hà Nội Daewoo, bên cạnh địa điểm
cưới sang trọng, biến hóa linh hoạt phù hợp với nhiều phong cách bài trí khác
nhau, bạn sẽ có cơ hội cùng những người thương yêu bước vào hành trình khám
phá ẩm thực phong phú, với món Hoa trứ danh, món Việt truyền thống hay thực
đơn hiện đại mang sắc màu phương Tây.
Đội ngũ đầu bếp đầy tâm huyết được dẫn dắt bởi bếp trưởng tài năng sẽ chăm chút
từng chi tiết nhỏ nhất, để tiệc cưới giúp bạn khắc họa trọn vẹn tình yêu lứa đôi
vĩnh cửu.

Gói Silver
• Tiệc trà đón khách
• Cổng hoa lụa trang trí lối vào  

Gói Gold
• Một phòng Deluxe cho đôi uyên ương với giỏ trái cây và
một chai rượu khai vị cho đêm tân hôn

• Tiệc trà đón khách
• Cổng hoa lụa trang trí lối vào  

• Bàn đón tiếp đẹp mắt với khung ảnh và nến

• Bữa sáng tự chọn tại nhà hàng Café Promenade   

• Bàn đón tiếp đẹp mắt với hoa, khung ảnh và nến

• Hoa trang trí bàn đón tiếp

• Ưu đãi giá đặc biệt khi đặt thêm phòng hoặc thêm ngày lưu

• Hộp đựng tiền mừng trang trí đẹp

• Hộp đựng tiền mừng trang trí đẹp
• 08 trụ hoa lụa trang trí dọc hai bên thảm đỏ dẫn dâu
• Bánh cưới năm tầng trang trí hoa
• Trang trí sân khấu phông lụa theo tông màu, đính tên cô
dâu & chú rể
• Đèn nhuộm màu sân khấu
• Hoa tươi trên bàn tiệc
• Tháp ly với hai chai sâm panh miễn phí
• Bàn trang trí đặc biệt cho cô dâu, chú rể hình trái tim
• Tượng tạc băng đăng và hoa tươi trang trí
• Pháo trang kim (04 quả)  

trú
• Xe hơi sang trọng đưa đón cô dâu, chú rể trong vòng 03 giờ
quanh thành phố
• Miễn phí chụp ảnh tại vườn và khu vực bể bơi khách sạn
• Một bữa nếm thử thực đơn cho 06 người tại nhà hàng Café
Promenade
• Thẻ VIP 10% giảm giá tại các nhà hàng của Khách sạn
Daewoo
• Tiệc tối kỷ niệm một năm ngày cưới cho cặp đôi tại nhà
hàng Café Promenade
• Thực đơn đồ uống đặc biệt theo yêu cầu

• 08 trụ hoa lụa trang trí dọc hai bên thảm đỏ dẫn dâu
• Bánh cưới năm tầng trang trí hoa
• Trang trí sân khấu phông lụa theo tông màu đính tên cô dâu
& chú rể
• Tháp ly sâm panh với ba chai sâm panh miễn phí
• Bàn trang trí đặc biệt cho cô dâu, chú rể hình trái tim
• Tượng tạc băng đăng thiên nga hoặc trái tim cùng hoa tươi
trang trí
• Pháo trang kim (06 quả)  
• Đèn nhuộm màu sân khấu
• Một phòng Club cho đôi uyên ương với giỏ trái cây và một

chai rượu khai vị cho đêm tân hôn
• Bữa sáng tự chọn tại nhà hàng Café Promenade cho đôi
uyên ương
• Ưu đãi giá đặc biệt khi đặt thêm phòng hoặc thêm ngày lưu
trú
• Xe hơi sang trọng đưa đón cô dâu, chú rể trong vòng 04 giờ
quanh thành phố
• Miễn phí chụp ảnh tại vườn và khu vực bể bơi khách sạn
• Một bữa nếm thử thực đơn cho 08 người tại nhà hàng Café
Promenade   
• Thẻ VIP 10% giảm giá tại các nhà hàng của Khách sạn
Daewoo
• Tiệc tối cho hai người kỷ niệm một năm ngày cưới tại nhà
hàng Café Promenade. Tặng thêm 02 ly rượu vang.
• Thực đơn đồ uống đặc biệt theo yêu cầu

Gói Platinum

Gói Diamond

• Tiệc trà đón khách

• Pháo trang kim (08 quả)  

• Tiệc trà đón khách

• Cổng hoa tươi kết hợp với hoa lụa và hạt pha lê trang trí lối

• Một phòng Deluxe Suite cho đôi uyên ương với giỏ trái cây

• Cổng hoa tươi kết hợp với hoa lụa và hạt pha lê trang trí lối

vào
• Bàn đón tiếp được trang trí đẹp với các khung ảnh đính đá,
nến, kết hoa tươi, hoa lụa và pha lê
• Hộp đựng tiền mừng trang trí đẹp
• 10 trụ hoa lụa trang trí dọc hai bên thảm đỏ dẫn dâu
• Bánh cưới năm tầng trang trí hoa
• Trang trí sân khấu phông lụa theo tông màu đính tên cô dâu
& chú rể
• Hoa hồng và hoa lan tươi cắm chân nến bạc hoặc lọ thủy
tinh cao trang trí trên bàn tiệc
• Đèn nhuộm màu sân khấu
• Tháp ly sâm panh với 04 chai sâm panh miễn phí  
• Bàn trang trí đặc biệt cho cô dâu, chú rể hình trái tim
• Tượng tạc băng đôi thiên nga và trái tim cùng hoa tươi
trang trí

và một chai rượu khai vị cho đêm tân hôn
• Bữa sáng tự chọn tại nhà hàng Café Promenade
• Ưu đãi giá đặc biệt khi đặt thêm phòng hoặc thêm ngày lưu
trú
• Xe hơi sang trọng đưa đón cô dâu, chú rể trong vòng 05 giờ
trong thành phố

vào
• Bàn đón tiếp được trang trí đẹp với các khung ảnh đính đá,
nến, kết hoa tươi, hoa lụa và pha lê
• Hộp đựng tiền mừng hình bánh cưới ba tầng kết hạt trai và
hoa
• 10 trụ hoa lụa trang trí dọc hai bên thảm đỏ dẫn dâu

• Miễn phí chụp ảnh tại vườn, hồ bơi và phòng Tổng thống

• Bánh cưới năm tầng trang trí hoa

• Một bữa nếm thử thực đơn cho 10 người tại nhà hàng Café

• Trang trí sân khấu phông lụa theo tông màu đính tên cô dâu

Promenade  
• Thẻ VIP 20% giảm giá tại các nhà hàng Khách sạn Hà Nội
Daewoo
• Tiệc tối kỷ niệm một năm ngày cưới cho đôi uyên ương tại
nhà hàng Café Promenade. Tặng thêm 01 chai rượu vang.
• Thực đơn đồ uống đặc biệt theo yêu cầu

& chú rể
• Hoa hồng và hoa lan tươi cắm chân nến bạc hoặc lọ thủy
tinh cao trang trí trên bàn tiệc
• Đèn nhuộm màu sân khấu

trang trí
• Pháo trang kim (10 quả)  
• Một phòng Senator Suite cho đôi uyên ương với giỏ trái cây
và một chai rượu khai vị cho đêm tân hôn
• Bữa sáng tự chọn tại nhà hàng Café Promenade
• Ưu đãi giá đặc biệt khi đặt thêm phòng hoặc thêm ngày lưu trú
• Xe Mercedes sang trọng đưa đón cô dâu, chú rể trong vòng
06 giờ trong thành phố   
• Miễn phí chụp ảnh tại vườn, khu vực bơi và phòng Hoàng
Gia
• Một bữa nếm thử thực đơn cho 12 người tại nhà hàng Café
Promenade
• Thẻ VIP 20% giảm giá tại các nhà hàng Khách sạn Daewoo
• Tiệc tối cho hai người kỷ niệm một năm ngày cưới tại nhà

• Tháp ly sâm panh với 05 chai sâm panh miễn phí  

hàng Café Promenade. Tặng thêm một chai rượu vang

• Bàn trang trí đặc biệt cho cô dâu, chú rể hình trái tim

thượng hạng.

• Tượng tạc băng đôi thiên nga và trái tim cùng hoa tươi

• Thực đơn đồ uống đặc biệt theo yêu cầu

Chụp ảnh cưới trọn gói
• 01 đêm nghỉ tại phòng Club hướng hồ
• Rượu vang, giỏ hoa quả và hoa tươi trong phòng
• Bữa sáng cho hai người tại Club Lounge
• Tiệc cocktail từ 17.30 – 19.30 tại Club Lounge
• Miễn phí trà, cà phê và nước ngọt có ga tại Club Lounge
• Miễn phí sử dụng Câu lạc bộ thể thao, dịch vụ xông hơi thư
giãn và bể bơi 5 sao ngoài trời.
• Tiệc tự chọn quốc tế cho hai người
• Địa điểm chụp ảnh: Khuôn viên bể bơi Serenity, Khu vườn
bốn mùa với suối nước, Khu vực cầu thang đá cẩm thạch tại
sảnh khách sạn, Phòng tổng thống

www.daewoohotel.com

