
Eastin Hotel & Residences Hanoi



Khách sạn Eastin Hotel & Residences Hà
Nội tọa lạc tại trung tâm kinh tế mới của
Hà Nội, khu vực có mật độ văn phòng
công sở cao nhất Thủ đô, với giao thông
thuận lợi, dễ dàng kết nối với các đơn vị
hành chính sự nghiệp, các trung tâm
thương mại, hội nghị như Trung tâm Hội
nghị Quốc Gia, Khu liên hợp thể thao
Quốc gia Mỹ Đình. Khách sạn có 196
phòng khách sạn và căn hộ dịch vụ, cung
cấp các tiện nghi đạt tiêu chuẩn quốc tế
4 sao như phòng tiệc trần cao 5m và 3
phòng họp VIP được trang bị nội thất cao
cấp cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng,
màn hình LED lớn; 2 nhà hàng sang trọng
với phong cách ấn tượng, phục vụ thực
đơn Âu, Á; bể bơi nước mặn trong nhà;
phòng tập gym,... làm cho khách sạn trở
thành điểm dừng chân lý tưởng cho mỗi
chuyến công tác của qúy khách.

Ngày khai trương:
30 tháng 10 năm 2021

Chủ đầu tư:
Công ty Cổ phần Ford ThăngLong

Quản lý Khách sạn:
Absolute Hotel Services Co., Ltd.

Giám đốc Khách sạn:  
Mr. Agnaldo Garibald



Guest Room Features

Khách sạn có tổng cộng 196
phòng và căn hộ dịch vụ với diện
tích đa dạng, từ 25 - 77m2. Thiết
kế tổng thể mang phong cách Bali
đương đại xuyên suốt toàn bộ nội
thất khách sạn. Tất cả các phòng
đều được trang bị nội thất và tiện
nghi sang trọng cùng với wi-fi
miễn phí.

Các tiện ích khác bao gồm nhà
hàng mang phong cách đặc
trưng, phòng tập thể dục, hồ bơi
nước mặn trong nhà, phòng tiệc
và phòng họp nhỏ.
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Phòng Superior 25 sqm. • x • • • • x • • •

Phòng Deluxe 33 sqm. • x • • • • x • • •

Phòng Premium Deluxe 36 sqm. • • • • • • x • • •

Phòng Executive Corner 44 sqm. • • • • • • x • • •

Phòng Junior Suites 55 sqm. • • • • • • • • • •

Phòng Suite Một Phòng Ngủ 70 sqm. • • • • • • • • • •

Phòng Suite Hai Phòng ngủ 77 sqm. • • • • • • • • • •

Đặc điểm phòng



Phòng Superior

Với thiết kế mới mẻ phản ánh phong cách sống
hiện đại, phòng Superior được trang bị nội thất
trang nhã, có tầm nhìn ra thành phố, phù hợp
với 2 người lớn và tối đa 1 trẻ em. Tất cả các
phòng đều có phòng tắm riêng được trang bị
Washlet® và vòi tắm sen trần.

Phòng Deluxe

Khám phá phòng Deluxe với thiết kế ấm cúng,
thoải mái cùng với tiện nghi hiện đại khiến bạn
cảm thấy như đang ở nhà ngay từ khi bước
vào. Phòng Deluxe có thể ở tối đa 2 người lớn
và 1 trẻ em với giường đôi hoặc 2 giường đơn.
Tất cả các phòng đều có phòng tắm riêng được
trang bị Washlet® và vòi tắm sen trần.

Phòng Premium Deluxe

Tận hưởng tầm nhìn toàn cảnh Hà Nội tuyệt
đẹp cùng với sự thoải mái của phòng Premium
Deluxe. Căn phòng với diện tích 36 mét vuông
được trang bị nội thất hiện đại, khăn trải
giường sang trọng, ghế sofa dài và phòng tắm
mang hơi hướng spa với Washlet®, bồn tắm và
vòi sen trần.

Phòng Executive Corner

Với diện tích rộng 44m2, các phòng Executive
Corner mang đến cho bạn không gian hoàn hảo
để giải trí và thư giãn. Tất cả các phòng đều
được trang bị các tiện nghi sang trọng bao
gồm TV màn hình LED 43 inch, bàn làm việc và
ghế sofa dài, cùng với phòng tắm rộng rãi
giống như spa hoàn chỉnh với Washlet®, bồn
tắm và vòi sen cho một kỳ nghỉ thực sự trẻ
hóa.



Phòng Junior Suite

Nằm trên tầng cao với tầm nhìn tháng đãng, phòng
Junior Suite được trang bị các tiện nghi sang trọng
bao gồm TV màn hình LED 43 inch, bàn làm việc,
ghế chân giường. Đặc biệt khu vực tiếp khách riêng
biệt với ghế sofa cùng với khu vực ăn uống và bếp
mang lại cho bạn sự thoải mái tối đa. Tất cả các
phòng đều có phòng tắm riêng với Washlet®, vòi
sen và / hoặc bồn tắm.

Căn Hộ Một Phòng Ngủ

Với vị trí lý tưởng nằm trên các tầng từ 19 đến 24,
căn hộ 1 phòng ngủ mang lại cho bạn tầm nhìn
tuyệt vời ra quang cảnh Hà Nội, tất cả các căn hộ 1
phòng ngủ đều có phòng khách riêng tạo thêm sự
riêng tư, phù hợp với nhu cầu công việc và nghỉ
ngơi. Căn hộ có 1,5 phòng tắm được trang bị
Washlet®, vòi sen và bồn tắm.

Căn Hộ Hai Phòng ngủ

Căn hộ 2 phòng ngủ với diện tích rộng rãi mang
đến cho bạn sự thư giãn và thoải mái tối đa. Tất cả
căn hộ đều có hai phòng ngủ riêng biệt với phòng
khách và khu bếp, cùng với 2.5 phòng tắm được
trang bị Washlet®, vòi sen trần và bồn tắm. Căn hộ
này cung cấp đầy đủ tiện nghi như ở nhà và sự sang
trọng mà bạn mong đợi từ một khách sạn cao cấp.



Tiện nghi và Dịch vụ

• Bể bơi nước mặn trong nhà và  
phòng tập thể dục

• Wi-fi tốc độ cao
• Dịch vụ dọn phòng hàng ngày
• Dịch vụ giặt là
• Dịch vụ vận chuyển

DỊCH VỤ VƯỢT TRỘI

• Bữa sáng phục vụ từ 6.00 sáng tới
11.30.

• Luôn đảm bảo phòng sẵn sàng:
Phòng của quý khách sẽ sẵn sàng nếu
quý khách báo cho chúng tôi biết
thời gian nhận phòng 48 giờ trước
khi đến. Nếu không quý khách sẽ
được tặng 1 đêm nghỉ miễn phí (có
điều kiện áp dụng).

• Miễn phí phụ thu cho trẻ em dưới
16 tuổi (có điều kiện áp dụng).



Ẩm thực

Eastin Café

Với không gian thanh bình và
phong cách trang trí nội thất
độc đáo, Nhà hàng Eastin
Cafe mang đến trải nghiệm
ẩm thực đáng nhớ cho thực
khách. Nhà hàng phục vụ thực
đơn phong phú, đa dạng, là
sự kết hợp hoàn hảo giữa các
món ăn được yêu thích nhất
của Việt Nam và các món ăn
nổi tiếng trên thế giới, được
chuẩn bị từ nguyên liệu tươi
ngon sẵn có tại địa phương.
Tọa lạc tại tầng trệt. Mở cửa
từ 6:00 sáng – 10:30 tối.

Flourworx

Với một thiết kế độc đáo và
sôi nổi, Flourworx là điểm
đến hàng đầu phục vụ các
món ăn và đồ uống sáng tạo
cùng với “yếu tố vui nhộn”
chưa từng thấy trong khu
vực. Nhà hàng phục vụ thức
ăn đường phố truyền thống -
lấy cảm hứng từ bánh mì kẹp
đơn giản của châu Á và châu
Âu
Tọa lạc tại tầng 9 liền kề với
bể bơi. Mở cửa từ 10:00 sáng
– 10.30 tối.



HỘI NGHỊ

Với một phòng tiệc trần cao 5 mét được trang bị màn hình LED cỡ lớn, phù hợp với
các cuộc họp, hội nghị hay sự kiện lớn có sức chứa lên đến 200 khách. Bên cạnh đó
là sảnh đón khách rộng và 3 phòng họp VIP tràn ngập ánh sáng tự nhiên, được
trang bị nội thất cao cấp với đầy đủ thiết bị ân thanh ánh sáng hiện đại, máy chiếu
LCD, màn chiếu thả... Cùng đội ngũ tổ chức sự kiện giàu kinh nghiệm của chúng tôi
sẽ giúp lập kế hoạch và tổ chức sự kiện phù hợp với từng yêu cầu cá nhân của
khách hàng.

TIỆC CƯỚI

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn
sàng xây dựng cho quý khách một đám cưới
mang đậm dấu ấn cá nhân độc đáo và đáng
nhớ. Cho dù đó là mong ước về một buổi dạ
tiệc hoành tráng hay một bữa tiệc thân mật,
giấc mơ về tiệc cưới trong mơ của quý khách
sẽ thành hiện thực tại khách sạn Eastin Hotel
& Residences Hà Nội



Eastin Hotel & Residences Hanoi

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

Liên hệ đặt phòng :  
rsvn@eastinhanoi.com

EastinHotelHanoi

mailto:rsvn@eastinhanoi.com
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