
Mừng Xuân Nhâm Dần với các chương trình
ẩm thực và giải trí hấp dẫn tại Mia Saigon

HAPPY TÊ�THAPPY TÊ�T
20222022



Viết Thư Pháp
29/1/2022

Hãy ghé thăm quầy Ông Đồ để ghi lại những ước
nguyện cho một năm mới may mắn và mang về nhà
những bức thư pháp tuyệt đẹp.



Thưởng thức tiệc trưa buffet mang đậm phong
cách của Tết với các món ăn truyền thống hấp
dẫn, hải sản tươi sống cùng những món tráng
miệng hấp dẫn. 

Màn trình diễn DJ 

11:30 - 14:30 tại nhà hàng Kitchen by the River 

Food Only: VND 2,200,000++/khách
Prosecco Package: VND 2,550,000++/khách
Champagne Package: VND 3,300,000++/khách

Giá trên chưa bao gồm 5% phí phục vụ và sau đó 10% VAT.

Tiệc Trưa Tết
Super Brunch

Buffet

30/1/2022



Tiệc Trà Chiều
tại Madame Lam

Thưởng thức các loại món
bánh ngọt và mặn được chế

biến hấp dẫn theo phong cách
Tết trong không gian sang

trọng của Madame Lam. Các
món ăn được các đầu bếp
chuẩn bị chu đáo từ nguồn
nguyên liệu cao cấp nhất.

 
 

Màn trình diễn âm nhạc sống
 
 

14:00 - 17:00 
tại nhà hàng Madame Lam

 
VND 500,000++/khách

 
Giá trên chưa bao gồm 5% phí phục vụ

và sau đó 10% VAT.

31/1/2022



Múa Lân & 
Chợ Tết Mia

Cung Chúc
Tân Xuân

Chào đón Mùng 1 của năm Nhâm
Dần với truyền thống múa Lân vào
buổi sáng và chợ Tết và buổi chiều
cùng ngày. 

Chợ Tết Mia mời bạn thưởng thức
các món ẩm thực quen thuộc và
hoạt động viết thư pháp đặc sắc. 

Chợ Tết từ 15:00 đến 17:00 
tại khu vực sảnh khách sạn

Miễn phí dành cho khách lưu trú
trong khách sạn và khách dùng dịch
vụ ẩm thực tại nhà hàng Kitchen by
The River.

1/2/2022



Mâm Cỗ Ngày Tết
Hãy đưa gia đình đến nhà hàng Madame Lam để thưởng thức thực đơn  
Mâm Cỗ Ngày Tết với bảy món hấp dẫn lấy cảm hứng từ ẩm thực Xuân
truyền thống. Thực đơn đặc biệt bắt đầu với súp tôm hùm, nem cua bể,

thịt heo Iberico kho. Tiếp đó, bạn hãy thưởng thức cá lăng kho tộ, gà
nướng than. Cuối cùng, bạn hãy nhâm nhi chè khúc bạch nhân sâm để

tráng miệng nhé.
 

Màn trình diễn âm nhạc sống 
 

18:00 - 22:00 tại nhà hàng Madame Lam
 

VND 2,600,000++/hai khách
 

Giá trên chưa bao gồm 5% phí phục vụ và sau đó 10% VAT.

2 & 3/2/2022



Tết Cocktails 
tại Gin on 8

Chiêu đãi bản thân với các món
cocktail mang phong vị 

mùa Xuân không giới hạn khi
ngắm hoàng hôn buông trên
sông tuyệt đẹp tại Gin on 8.

 
Màn trình diễn DJ

 
17:30 - 19:30 tại Gin on 8

 
VND 700,000++/khách

 
Giá trên chưa bao gồm 5% phí phục vụ

và sau đó 10% VAT.

 Thưởng thức tiệc buffet trà chiều
dịp Tết với các món ngọt và mặn
được chuẩn bị chu đáo từ nguồn
nguyên liệu thượng hạng nhất.

 
Màn trình diễn âm nhạc sống

 
14:00 - 17:00 tại nhà hàng

Madame Lam
 

VND 500,000++/khách
 

Giá trên chưa bao gồm 5% phí phục vụ
và sau đó 10% VAT.

Tiệc Trà Chiều 
tại Madame Lam

4/2/2022

4/2/2022



Hãy đưa gia đình bạn đến nhà hàng Kitchen by
The River để ngắm hoàng hôn trên sông và
thưởng thức tiệc nướng buffet BBQ với các món
ăn hấp dẫn để chào đón những ngày đầu năm
Âm Lịch thật đáng nhớ. 

Màn trình diễn âm nhạc sống

18:00 -21:00 tại nhà hàng Kitchen by the River 

Food Only: VND 2,200,000++/khách
Prosecco Package: VND 2,550,000++/khách
Champagne Package: VND 3,300,000++/khách

Giá trên chưa bao gồm 5% phí phục vụ và sau đó 10% VAT.

Tiệc Nướng
Buffet BBQ

5/2/2022



Chương trình rút thăm may mắn với quà tặng đặc biệt 
từ Mia Saigon và Mia Nha Trang dành cho khách lưu trú

Rút Thăm May Mắn
6/2/2022



Số 2-4 Đường 10, Phường An Phú,
Thành phố Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

+84 (0) 28 628 74 222 | +84 (0) 28 628 74 111
info@miasaigon.com - www.miasaigon.com


