AT INTERCONTINENTAL HANOI WESTLAKE

• 8th December: Christmas Market
•13th December: Vinoteca night under the stars
•17th December - 2nd January:
Special edition festive drink menu
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MILAN SAIGON TERRACE

SUNSET BAR

• 5th - 8th December: Wine dinner
• 24th December: Christmas EVE
• 31st December: New Year’s EVE

• 24th December: Christmas EVE

CAFÉ DU LAC

• 16th December: Mediterranean night
• 16th December: Brunch de Luxe
• 24th December: Christmas EVE
• 25th December: Christmas DAY
• 31st December: New Year’s EVE
• 1st January: New Year’s DAY

•17th December – 2nd January:
Yuletide celebrations elevated

• New Year Extravaganza

Follow us on social media

CHRISTMAS MARKET
There could be no better place to
get into the festive spirit than our
Christmas market. Pick up a glistening
gift, wander around food stalls, sip on
warm drinks and soak up the
heart-warming atmosphere.
8th December | Start from 2.00 pm
FREE ENTRY

Hội chợ Giáng sinh tại Sunset Bar là
nơi hoàn hảo nhất để bắt đầu một
mùa lễ hội tuyệt vời. Lựa chọn những
món quà xinh xắn, thưởng thức đồ ăn
và nhâm nhi rượu Gluhwein để thấy
Giáng sinh đang đến rất gần.
8 tháng 12 | Bắt đầu từ 2 giờ chiều
MIỄN PHÍ VÉ VÀO CỬA

VINOTECA NIGHT
UNDER THE STARS

SPECIAL EDITION
FESTIVE DRINK MENU

Join us on this special festive-themed
Vinoteca Night to celebrate the holiday
season. Make a night to remember with
sparkling wines & champagne while
indulging in the stunning lakeside setting of
our Sunset Bar.

Specially created festive drink menu,
visually stimulating that will truly impress
you and your guests with ingenuity and
style

13th December | 6.30 pm – 8.30 pm
VND 550,000 Net per person for 6 glasses of
wine and 6 kinds of canapes

Phiên bản đặc biệt của chương trình Vinoteca
là thứ bạn không thể bỏ lỡ trong mùa lễ hội
này. Hãy cùng bạn bè và người thân có một
đêm đáng nhớ tại Sunset Bar với rượu vang
nổ và hơn thế nữa.
13 tháng 12 | 6h30 tối đến 8h30 tối
VND 550,000/ một người cho 6 loại rượu và 6
loại đồ ăn nhẹ
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Chuyên gia pha chế tài ba của chúng tôi
đã sáng tạo ra một danh sách các loại đồ
uống đặc biệt cho mùa lễ hội năm nay, là
sự kết hợp hoàn hảo của những nguyên
liệu đặc trưng xứ lạnh. Chính vì thế, hãy
đến Sunset Bar và thưởng thức những loại
đồ uống đặc biệt này.

Mediterranean
night
14th December
6.00pm – 9.30pm
VND 1,200,000 Net per
person with free flow of
beer and soft drinks

Brunch de luxe

Christmas EVE

Christmas DAY

16th December
12.00pm – 3.00pm

24th December
6.00pm – 9.30pm

25th December
12.00pm – 3.00pm

31st December
6.00pm – 9.30pm

1st January
12.00pm – 3.00pm

Starting
from
VND
1,790,000++ per person
with free flow of soft
drinks an chilled juices
Early bird discount: 15%
discount for all booking
from now until 9th
December

Silver Bell: VND 2,200,000
Net per person including
free flow of wine, beer and
soft drinks
Golden Bell:VND 2,700,000
Net per person including
free flow of Champagne
Children between 6-11 years
old VND 1,000,000 Net
Kids under 5 years old: Free

Silver Christmas: VND 1,800,000
Net per person excluding beverages
Golden Christmas: VND 2,300,000
Net per person including free flow
of wine and beer
Diamond Christmas: VND 2,900,000
Net per person including free flow of
Champagne
Children between 6 – 11 years old:
Half price
Kids under 5 years old: Free

Happiness: VND 2,200,000
Net per person including
wine, beer and soft drinks
Prosperity: VND 2,700,000
Net per person including
free flow of Champagne
Children between 6 – 11
years old: VND 1,000,000
Net
Kids under 5 years old: Free

New Year’s Day Brunch:
VND 1,000,000 Net per
person excluding beverage
Full New Year’s Day Brunch:
VND 1,500,000 Net per
person including free flow of
wine and beer

15% discount on food
applicable for PP members
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PP discount not applicable

PP discount is not applicable

New Year’s EVE New Year’s DAY

PP discount is not applicable

PP discount is not applicable

WINE DINNER WITH
ITALIAN GUEST CHEF
7th December
6.00 pm – 10.30 pm
Our Guest Chef Igles Corelli will
surprise you at a special 5-course dinner
by his creations of fine recipes and
flavours highlighted in modern and
aesthetically pleasing presentations.
VND 2,500,000++ per person including
TOMASSI wine.
InterContinental Hanoi Westlake cùng đầu
bếp người Ý Gennaro Esposito hân hạnh
giới thiệu đến quý khách trải nghiệm ẩm
thực Ý đẳng cấp. Với triết lý luôn sáng tạo
để mỗi món ăn là một câu chuyện đầy cảm
hứng, ngài Igles Corelli sẽ mang tới cho
quý khách những bất ngờ trong thực đơn
bữa tối tháng 12 này.
VND 2,500,000++ một người đã bao gồm
rượu TOMASSI.

CHRISTMAS EVE

NEW YEAR’S EVE

Set Menu: VND 1,500,000 Net per
person, 5 course excluding beverages
Couple Menu: VND 2,600,000 Net 5
course excluding beverages

Set Menu: VND 1,700,000 Net per
person
Couple Menu: VND 3,000,000 Net
including 01 glass of Champagne

PP discount is not applicable.

PP discount is not applicable.

24th December
6.00 pm – 10.30 pm
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31st December
6.00 pm – 10.30 pm

YULETIDE
CELEBRATIONS
ELEVATED
17th December – 2nd Jan
6.00 pm - 10.30 pm
Join us on a festive culinary journey as you
celebrate Christmas with all your family
members and friends. Explore a special
Christmas-inspired menu created by our
Executive Chef, featuring a tempting array
of traditional and contemporary favourites.
PP discount is applicable

Cùng hòa mình vào không khí vui tươi của mùa
lễ hội lớn nhất trong năm với bữa tối đặc biệt
trong không gian ấm cúng của nhà hàng
Saigon. Bếp trưởng người Pháp của chúng tôi
sẽ chuẩn bị cho bạn và gia đình một thực đơn
đặc biệt, bao gồm các món ăn truyền thống và
hiện đại.
Áp dụng giảm giá cho chủ thẻ PP
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BALLROOM

Festive Cheer

EXCLUSIVELY FOR
PRIORITY PRIVILEGE MEMBERS
24th December
6.00pm – 9.30pm
Experience the perfect family Christmas eve party at InterContinental Hanoi
Westlake. Enjoy an indulgent festive buffet with traditional favorites including
beverages and live entertainment. Children will be surprised by a special visit
from Santa Claus.
VND 2,000,000 Net per person including wine, beer and soft drink
PP discount is applicable.
Còn gì tuyệt vời hơn khi được quây quần bên gia đình trong bữa tối Giáng sinh
tại phòng đại tiệc của khách sạn InterContinental Hanoi Westlake. Hãy cùng
nhau thưởng thức một cách trọn vẹn bữa tối tự chọn với rất nhiều món ngon đặc
sắc, đi kèm với đồ uống hảo hạng đã được các chuyên gia pha chế chuẩn bị trong
khi tận hưởng những màn biểu diễn hết sức ấn tượng. Bên cạnh đó, ông Già
Nô-en sẽ ghé thăm các em nhỏ và có những món quà bất ngờ.
VND 2,000,000 Net/ một người bao gồm rượu, bia và nước ngọt có ga
Áp dụng giảm giá cho chủ thẻ PP
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TERRACE

New Year
Extravaganza
31st December
Starting from 9.00pm
Enjoy a fun filled night with our resident DJ and welcome in the New
Year with friends and good cheer.
VND 600,000 Net per person including a glass of sparkling wine.
For further details, please call us at +84 24 6270 8888 or alternatively via email at
fandb.hanoi@ihg.com.

Còn gì tuyệt vời hơn khi được hòa mình vào giây phút chuyển giao sang
năm mới với tiệc đón Giao Thừa tại khách sạn InterContinental Hanoi
Westlake. Hãy để chúng tôi khuấy động đêm giao thừa của bạn với các giai
điệu sôi động cùng những hoạt động giải trí thú vị.
VND 600,000 Net/ một người bao gồm 01 ly vang nổ
Để biết thông tin về giá chương trình, vui lòng liên hệ qua số điện thoại +84 24 6270 8888
hoặc email fandb.hanoi@ihg.com

Your year-end party
CALLS FOR A UNIQUE LOCATION

Our banquet rooms are ideal for year-end
celebrations. We can host private and corporate
parties for up to 400 people, so whether it is an
extravagant affair or end of the year banquet, we
offer an exceptional service from conception to
completion.
Starting from : VND 690,000++/person.*
Validity
: Now until 5th February 2019
Booking period : before 20th January 2019
*Terms and conditions apply

Need more intimate experience? Why not ask
about Penfolds Lounge Packages?
For more information or to make a reservation,
please call us at +84 24 6270 8888 - Ext: 7029
Email: convention.manager@ihg.com or visit
www.hanoi.intercontinental.com

Một năm nữa lại sắp trôi qua và đây là thời điểm
để quý khách lên kế hoạch cho một bữa tiệc cuối
năm thật sôi động cho công ty hoặc với bạn bè và
gia đình. Hãy để chúng tôi giúp quý khách xây
dựng một buổi tiệc hoàn hảo với những ý tưởng độc
đáo cùng những trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ cho
khách mời.
Gói ưu đãi 1 có giá VND 690.000++/người
• Áp dụng cho các bữa tiệc từ nay đến hết
05/02/1019
• Vui lòng đặt trước ngày 20/01/2019
* Áp dụng với một số điều khoản đính kèm

Để biết thêm chi tiết, vui lòng gọi số
+84-24-6270 8888 hoặc gửi email tới địa chỉ
convention.manager@ihg.com
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