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A MICE BROCHURE 



Ẩn mình giữa cảnh quan tươi mát của rừng thông, Ana
Mandara Villas Dalat Resort & Spa là nơi ẩn náu độc
nhất vô nhị, đồng thời là một khu bảo tồn yên tĩnh và
đầy sức hút bao gồm 87 gian phòng trang nhã với nét
kiến trúc Pháp đã có từ một thế kỷ trước.

Nằm trong nơi trú ẩn hiện đại được bao bọc bởi thiên
nhiên này chính là một địa điểm cổ điển độc đáo cho
các sự kiện đáng nhớ của công ty, một môi trường
thân mật và tách biệt truyền cảm hứng sáng tạo và
vun đắp các mối quan hệ.

Từ thân mật đến trang trọng, và mọi thứ ở giữa. Khám
phá không gian hội họp của chúng tôi ngay bây giờ.

ANA MANDARA VILLAS
DALAT RESORT & SPA

LỰA CHỌN LÝ TƯỞNG CHO SỰ KIỆN DOANH NGHIỆP 
TIẾP THEO CỦA BẠN



Vị trí Diện tích
Thiết kế
rạp hát

Thiết kế
phòng học

Hình chữ U Bàn tiệc

Le Lycée 252 sqm 160 khách 120 khách 100 khách 120 khách

Le Petit 173 sqm 100 khách 80 khách 50 khách 80 khách

Villa 3 92 sqm 50 khách 40 khách 30 khách 50 khách

Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa là nơi giao thoa giữa những tiêu
chuẩn cao cấp và nét văn hóa bản địa. Các cuộc hội họp lớn mang lại
cảm giác như ở nhà trong không gian sân vườn ngoài trời và sảnh hội
nghị rộng lớn nhưng mang đậm nét cổ điển. Các sự kiện nhỏ hơn được
sắp xếp trong các khu vực riêng biệt của chúng tôi.

Từ những buổi tọa đàm chiến lược đến những buổi đại tiệc quy mô lớn,
chúng tôi mang đến một không gian hoàn hảo cho các buổi họp mặt làm
việc của bạn.

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
CHƯƠNG 1



Chào đón những vị khách của bạn trong tiền sảnh rộng lớn ngập trong
ánh sáng tự nhiên, và thuyết trình trong sảnh Hội nghị Le Lyceé - rộng mở
với sức chứa tối đa 200 người, rộng rãi và không cột trụ. Cùng với đội ngũ
chuyên gia tổ chức sự kiện là nhiều địa điểm và không gian dành riêng cho
hội họp và các chương trình quy mô lớn nhỏ. 

Hoàn hảo cho mọi nhu cầu, sảnh Hội nghị Le Lyceé mang đến sự linh hoạt
trong đa dạng cách sắp xếp chỗ ngồi và không gian được tùy chỉnh phù
hợp với sự kiện của các doanh nghiệp.

LE LYCÉE



Được vinh danh là Khu nghỉ dưỡng trên núi sang trọng bởi World Luxury
Hotel Awards, Nhà hàng Le Petit có nét kiến trúc cuốn hút được lấy cảm
hứng từ Pháp và vẻ đẹp thanh bình giữa rừng thông, hứa hẹn là một địa
điểm truyền cảm hứng văn hóa cho các buổi họp mặt và lễ kỷ niệm riêng tư.

NHÀ HÀNG
LE PETIT



Hoàn hảo cho các cuộc thảo luận thân tình với sự sắp xếp riêng biệt, khuôn
viên bên trong của những dinh thự tại đây mang đến sự sang trọng và
khung cảnh tuyệt đẹp nhất cho những sự kiện đáng nhớ nhất.

Với sức chứa lên đến 50 người, cùng những bức tường phủ trên mình sự
tinh tế kiểu Pháp, khu dinh thự này mang lại hơi thở của lịch sử và sức lan
tỏa quan trọng cho các buổi họp mặt và sự kiện ấm cúng.

KHUÔN VIÊN BIỆT THỰ



Tất cả các yêu cầu hội họp của doanh nghiệp bạn sẽ được đảm nhận bởi
đội ngũ các chuyên gia ẩm thực, tổ chức sự kiện và nhân viên khách sạn
giàu kinh nghiệm của chúng tôi, những người luôn mong muốn được tận
tâm phục vụ các khách hàng của mình. Để đơn giản hóa việc lên kế hoạch
buổi họp căng thẳng, chúng tôi có một gói dịch vụ được thiết kế dành
riêng cho bạn.

Hãy liên hệ với đội ngũ tổ chức sự kiện của chúng tôi để có thêm thông tin
chi tiết.

GÓI DỊCH VỤ MICE
CHƯƠNG 2

 
3,590,000 VND

BAO GỒM
 

2 đêm nghỉ dưỡng
Phòng họp được sử dụng nguyên ngày
 cùng bữa trưa và hai phần tiệc trà 

 
CÁC DỊCH VỤ TÙY CHỌN

 
Tiệc Liên Hoan 

Hoạt Động Đội Nhóm
Âm Thanh & Ánh Sáng

Nước ngọt và bia miễn phí
 

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN
 

Có giá trị đến ngày 30/09/2022, trừ các dịp Lễ Tết
Giá áp dụng cho nhóm từ 20 người

 
 
 
 

KẾT NỐI ĐỂ
SÁNG TẠO

GIÁ TỪ

Giá được áp dụng cho mỗi cá nhân
Đã bao gồm 5% phí dịch vụ & 8% VAT

 



Lạc bước vào những địa điểm lộng lẫy nhưng vẫn lưu giữ nét cổ điển tại
Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa làm bối cảnh hoàn hảo với bầu
không khí thơ mộng giúp bạn để lại ấn tượng khó quên với các khách mời
tại bữa tiệc liên hoan hoặc lễ kỷ niệm đặc biệt.

TIỆC LIÊN HOAN
CHƯƠNG 3



Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa là điểm đến hoàn hảo và linh
hoạt cho ngày hội công ty hoặc sự kiện đội nhóm tiếp theo của bạn. Hãy
đưa các thành viên công ty bạn ra khỏi văn phòng để có một sự thay đổi
phong cảnh tuyệt vời và thu hút sự tham gia và gắn kết của họ.

HOẠT ĐỘNG ĐỘI NHÓM
CHƯƠNG 4

THỂ THAO & SỨC KHỎE
Leo Núi Dã Ngoại
Truy Tìm Kho Báu

Chèo Sup
Yoga & Thiền 

NGHỆ THUẬT
Vẽ Tranh

Chế Tác Nến
Chế Tác Xà Phòng

Chụp Hình Đội Nhóm




