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Khách sạn Eastin Hotel & Residences Hà Nội tọa lạc tại trung tâm thương mại mới của Thủ đô Hà Nội, có vị trí thuận 
tiện, gần với các tòa nhà văn phòng trong khu vực. Khách sạn có 196 phòng khách sạn và căn hộ dịch vụ, cung cấp 
các tiện nghi đạt tiêu chuẩn quốc tế 4 sao, với chất lượng dịch vụ hoàn hảo. Đặc biệt phòng họp của khách sạn được 
trang bị các thiết bị hiện đại chuyên dụng dành cho hội nghị và sự kiện, nhà hàng và quầy lounge mang đến cho thực 
khách trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời. 
 
Ngày mở cửa 1 Tháng 10 năm 2020 

 
Địa chỉ 21 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 

 
Địa chỉ E-mail  rsvn@eastinhanoi.com 

 
Website www.eastinhanoi.com 

 

Facebook https://www.facebook.com/EastinHotelHanoi 
 

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Ford Thăng Long 
 

Quản lý Khách sạn Tập đoàn Absolute Hotel Services Co., Ltd. 
(www.absolutehotelservices.com) 
 

Thương hiệu Eastin Hotels & Residences 
(www.eastinhotelsresidences.com) 
 

Giám đốc khách sạn Mr. Denis Martin 
 

  
PHÒNG 
196 phòng khách sạn và căn hộ dịch vụ, gồm có: 
 
Phòng Superior (25m2) 
Khám phá phòng Superior tại Khách sạn Eastin Hotel & Residences Hà Nội, một thiết kế mới mẻ phản ánh phong cách 
sống hiện đại và tiện nghi. Phòng Superior có tầm nhìn hướng ra phố, được trang bị điều hòa không khí, tivi LCD với 
các kênh truyền hình vệ tinh quốc tế, internet Wi-Fi miễn phí, minibar, điện thoại gọi trong nước và quốc tế, trà, cà 
phê, máy sấy tóc, két an toàn trong phòng và các thiết bị giải trí mới nhất. Phòng có sức chứa tối đa 2 người lớn và 
1 trẻ em với giường sẵn có, không kê được giường phụ. Tất cả các phòng đều có phòng tắm riêng với vòi tắm hoa sen.  
 
Phòng Deluxe (29 – 35m2) 
Trải nghiệm phòng Deluxe tại Khách sạn Eastin Hotel & Residences Hà Nội, căn phòng được thiết kế đặc biệt rộng rãi 
và với các tiện nghi hiện đại như điều hòa không khí, tivi LCD với các kênh truyền hình vệ tinh quốc tế, internet Wi-
Fi miễn phí, minibar, điện thoại gọi trong nước và quốc tế, trà, cà phê, máy sấy tóc, két an toàn trong phòng và các 
thiết bị giải trí mới nhất. Phòng có sức chứa tối đa 2 người lớn và 1 trẻ em với giường sẵn có, có thể kê thêm giường 
phụ theo yêu cầu có tính phí. Tất cả các phòng đều có phòng tắm riêng với vòi tắm hoa sen.  
 
Phòng Premium Deluxe (34 – 38m2) 
Tất cả các phòng Premium Deluxe tại Khách sạn Eastin Hotel & Residences Hà Nội đều có tầm nhìn tuyệt đẹp ra khung 
cảnh đường phố nhộn nhịp của thủ đô Hà Nội. Phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi sang trọng, hiện đại bao gồm điều 
hòa không khí, tivi LCD với các kênh truyền hình vệ tinh quốc tế, internet Wi-Fi miễn phí, minibar, điện thoại gọi 
trong nước và quốc tế, trà, cà phê, máy sấy tóc, két an toàn trong phòng và các thiết bị giải trí mới nhất. Phòng có 
sức chứa tối đa 2 người lớn và 1 trẻ em với giường sẵn có, có thể kê thêm giường phụ theo yêu cầu có tính phí. Tất 
cả các phòng đều có phòng tắm riêng với vòi tắm hoa sen và bồn tắm.  
 
Phòng Executive Corner (44m2) 
Phòng Executive Corner tại Khách sạn Eastin Hotel & Residences Hà Nội được thiết kế với cửa sổ cao từ trần xuống 
sát sàn nhà, mang đến cho du khách tầm nhìn rộng mở hơn. Các phòng được trang bị phòng tắm lớn hơn cùng với 
tiện nghi sang trọng, hiện đại bao gồm điều hòa không khí, tivi LCD với các kênh truyền hình vệ tinh quốc tế, internet 
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Wi-Fi miễn phí, minibar, điện thoại gọi trong nước và quốc tế, trà, cà phê, máy sấy tóc, két an toàn trong phòng và 
các thiết bị giải trí mới nhất. Phòng có sức chứa tối đa 2 người lớn và 1 trẻ em với giường sẵn có, có thể kê thêm 
giường phụ theo yêu cầu có tính phí. Tất cả các phòng đều có phòng tắm riêng với vòi tắm hoa sen và bồn tắm.  
 
Phòng Junior Suite (55m2) 
Nằm trên tầng cao, các phòng Junior Suite của Khách sạn Eastin Hotel & Residences Hà Nội mang đến cho du khách 
tầm nhìn thoáng đãng tuyệt đối. Phòng được trang bị các tiện nghi sang trọng, hiện đại bao gồm điều hòa không khí, 
tivi LCD với các kênh truyền hình vệ tinh quốc tế, internet Wi-Fi miễn phí, minibar, điện thoại gọi trong nước và quốc 
tế, trà, cà phê, máy sấy tóc, két an toàn trong phòng và các thiết bị giải trí mới nhất. Phòng có sức chứa tối đa 2 
người lớn và 1 trẻ em với giường sẵn có, có thể kê thêm giường phụ theo yêu cầu có tính phí. Tất cả các phòng đều 
có phòng tắm riêng với vòi tắm hoa sen và bồn tắm.  
 
Phòng Suite Một Phòng Ngủ (70m2) 
Nằm trên tầng cao, các phòng Suite Một Phòng Ngủ tại Khách sạn Eastin Hotel & Residences Hà Nội mang đến cho du 
khách tầm nhìn thoáng đãng và rộng tuyệt đối. Phòng được thiết kế với một phòng ngủ, hai phòng vệ sinh và một 
phòng khách diện tích lớn, cùng với các tiện nghi sang trọng, hiện đại bao gồm điều hòa không khí, tivi LCD với các 
kênh truyền hình vệ tinh quốc tế, internet Wi-Fi miễn phí, minibar, điện thoại gọi trong nước và quốc tế, trà, cà phê, 
máy sấy tóc, két an toàn trong phòng và các thiết bị giải trí mới nhất. Phòng có sức chứa tối đa 2 người lớn và 1 trẻ 
em với giường sẵn có, có thể kê thêm giường phụ theo yêu cầu có tính phí. Tất cả các phòng đều có phòng tắm riêng 
với vòi tắm hoa sen và bồn tắm.  
 
Phòng Suite Hai Phòng ngủ (77m2) 
Đây là căn phòng hứa hẹn sẽ mang lại cho khách cảm giác thoải mái tối đa. Phòng Suite Hai Phòng ngủ tại Khách sạn 
Eastin Hotel & Residences Hà Nội được thiết kế rộng rãi và tiện nghi, với hai phòng ngủ riêng biệt, một phòng khách, 
khu vực ăn uống riêng. Phòng được trang bị điều hòa không khí, tivi LCD với các kênh truyền hình vệ tinh quốc tế, 
internet Wi-Fi miễn phí, minibar, điện thoại gọi trong nước và quốc tế, trà, cà phê, máy sấy tóc, két an toàn trong 
phòng và các thiết bị giải trí mới nhất. Phòng có sức chứa tối đa 4 người lớn và 1 trẻ em với giường sẵn có, có thể kê 
thêm giường phụ theo yêu cầu có tính phí. Tất cả các phòng đều có phòng tắm riêng với vòi tắm hoa sen và bồn tắm.  
 
TIỆN NGHI TRONG PHÒNG 
• Điều hòa không khí với hệ thống điều khiển riêng  
• Điện thoại gọi trong nước và quốc tế với máy phụ trong phòng tắm 
• Mini bar có sẵn đồ ăn, đồ uống 
• Tivi LCD với các chương trình truyền hình vệ tinh trong nước và quốc tế suốt 24 giờ  
• Két sắt cá nhân 
• Mạng internet băng thông rộng 
• Trà, cà phê miễn phí 
• Điện áp 220v/210v (với chuyển nguồn dành cho máy sấy tóc) 
• Bàn là và cầu là (theo yêu cầu) 
• Công nghệ giải trí mới nhất trong phòng 
 
DỊCH VỤ VƯỢT TRỘI 
• Internet wi-fi miễn phí 
• Bữa sáng phục vụ tới 11.30 hrs 
• Luôn đảm bảo có phòng trống nếu quý khách đặt phòng trực tiếp với khách sạn 48 giờ trước giờ đến. Nếu chúng 

tôi không sắp xếp được phòng cho quý khách, quý khách sẽ được tặng 1 đêm nghỉ miễn phí.  
 
CÁC DỊCH VỤ KHÁC 
• Dịch vụ phòng 24 giờ 
• Dịch vụ đổi tiền 
• Phòng tiệc và phòng họp 
• Bể bơi 
• Phòng tập thể hình mở cửa 24 giờ 
• Dịch vụ hành lý 
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• Két an toàn 
• Dịch vụ giặt là  
• Dịch vụ xe Limousine 
• Bưu kiện và dịch vụ bưu chính 
• Bác sĩ (24 giờ) 
• Dịch vụ trông giữ trẻ em và cũi trẻ em  
• Dịch vụ văn phòng 
• Bãi đỗ xe ô tô 
• Quầy dịch vụ tour 
 
NHÀ HÀNG & LOUNGES 
Với hai nhà hàng và một lounge luôn sẵn sàng để phục vụ khách lưu trú tại khách sạn và khách hàng bên ngoài  
 
THE SILK ROAD 
Nhà hàng mở cửa cả ngày phục vụ bữa sáng, trưa và bữa tối. Nằm ở tầng trệt với khu vực trong nhà và ngoài trời, 
phục vụ ẩm thực quốc tế và các món ăn mang đậm hương vị Hà Nội.  
 
WRAPS & ROLLS 
Phong cách thiết kế độc đáo với nội thất hiện đại và phong cách, nằm trên tầng 9 liền kề với bể bơi, phục vụ đồ uống, 
đồ ăn nhẹ, bánh mì tươi và các món cuốn Châu Á 
 
LOBBY LOUNGE 
Lobby Lounge mở cửa cả ngày, nằm ở tầng trệt. Tại đây du khách có thể ngồi thư giãn, nhâm nhi những ly cocktail 
yêu thích.  
 
BỂ BƠI & PHÒNG TẬP THỂ DỤC 
Bể bơi của chúng tôi nằm trên tầng 9, mang đến cho khách hàng tầm nhìn rộng mở ra khung cảnh tuyệt đẹp của thành 
phố Hà Nội, nơi đây bạn có thể thưởng thức đồ ăn nhẹ, đồ uống trong không gian thoải mái và sáng tạo. Với những 
du khách muốn duy trì thói quen tập luyện hàng ngày hãy đến với phòng tập thể dục của chúng tôi nằm cùng tầng. 
 
HỘI NGHỊ & SỰ KIỆN 
 
PHÒNG HỘI NGHỊ & PHÒNG HỌP EASTIN 
Khách sạn có một phòng hội nghị phục vụ những sự kiện lớn với sức chứa tối đa 200 người. Ngoài ra, 2 phòng họp nhỏ 
cùng với sảnh tiệc luôn sẵn sàng để phục vụ cho các nhu cầu hội thảo/ hội nghị của khách hàng. Tất cả các phòng họp 
đều được trang bị thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn chiếu hiện đại, đảm bảo khách hàng có một sự kiện thành công. 
Đội ngũ nhân viên tiệc giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng giúp khách hàng lập kế hoạch tổ chức sự kiện và lựa chọn thực 
đơn phù hợp với các yêu cầu cá nhân. 
 
DỊCH VỤ ĐƯA ĐÓN 
Khách sạn có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển với tài xế biết tiếng Anh và am hiểu địa phương (có tính phí). Xin vui 
lòng báo trước yêu cầu của Quý khách với chúng tôi qua địa chỉ email rsvn@eastinhanoi.com. 
 
ĐIỆN ÁP 
220 vôn 
 
Để được cung cấp thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ 
Vũ Thị Kim Oanh – Giám đốc Tiếp thị & Truyền thông 
Điện thoại: +84 936 399 556 | Email: marcomm@eastinhanoi.com 
 

Cập nhật ngày 2020.06.24 


