EVENT BROCHURE

Welcome to Mia Saigon
A private urban sanctuary where space, style and luxury meet, set on the banks of the tranquil
Saigon River in trendy Thu Duc City known for its happening arts scene, chic eateries, and
fashionable shopping, Mia Saigon is just minutes from Ho Chi Minh City’s dynamic downtown
while feeling like a blessed world away.
Với thiết kế sang trọng, không gian thoáng đãng nhìn ra bờ sông Sài Gòn và dịch vụ cao cấp,
Mia Saigon là lựa chọn tuyệt vời để bạn thư giãn sau những ngày làm việc bận rộn. Đến với
Mia Saigon, bạn sẽ trải nghiệm những giây phút gần gũi với thiên nhiên trong lành dù chỉ cách
trung tâm thành phố vài phút đi xe.
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Hotel Direction
Mia Saigon is only 14,4 km from the Tan Son Nhat International airport, around a 30 minute car
ride. Guests can also choose boat service to visit Mia Saigon. It takes around 15 minutes from the
city CBD port to the hotel. The hotels combine the nostalgia and elegance of French Indochina
with a modern, understated luxury for a distinct boutique experience in Saigon
Mia Saigon has 35 Deluxe Rooms, 6 Mia Suites, 10 Grand Suites and 1 Presidential Suite.
Khách sạn Mia Saigon chỉ cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khoảng 14,4km, khoảng 30 phút
di chuyển bằng xe hơi. Khách cũng có thể di chuyển bằng tàu cao tốc để đến với Mia Saigon
với thời lượng khoảng 15 phút khi xuất phát từ bến cảnh Bạch Đằng. Mia Saigon có thiết kế sang
trọng với cảm hứng Đông Dương thanh lịch cùng với nét hiện đại thượng lưu. Khách sạn có 35
phòng Deluxe, 6 Mia Suites, 10 Grand Suites và 1 Presidential Suite (phòng Tổng thống).
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Luxury Meetings & Events
Inspired by the Indochine and the Art Deco and built with modern luxury comfort,
Mia Saigon Luxury Collection is an ideal place for your management team
meetings, social parties, engagements and boutique weddings with the intimate
ambiance and a beautiful view of the Saigon river.
Lấy cảm hứng từ phong cách Đông Dương và Art Deco kết hợp cùng nét sang
trọng hiện đại, Mia Saigon Luxury Collection là địa điểm lý tưởng cho những buổi
họp của doanh nghiệp, tiệc cá nhân, sinh nhật hoặc tiệc cưới nhờ không gian tinh
tế và góc nhìn ra sông Sài Gòn tuyệt đẹp.
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Hotel
Pool Deck
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Hotel Pool Deck
4m

5,6m

13m

Pool

With the pool view and the panorama river view, the
Hotel Pool Deck is one of the most popular and picked
event locations at Mia Saigon hotel. Here you can
celebrate special moments in the beautiful sunset on
the peaceful river and city landscape.
Với khung cảnh hồ bơi và sông Sài Gòn, Hotel Pool
Deck là một trong những địa điểm tổ chức sự kiện được
yêu thích nhất của Mia Saigon. Tại đây, bạn có thể ghi
dấu những khoảnh khắc đáng nhớ trong khung cảnh
hoàng hôn trên thành phố và dòng sông hiền hòa.
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L’âme

79

L’âme
Located in the lobby level with the open doors, fresh
air and greenery view of the pool and garden, L’âme is
a perfect choice for management team meetings and
private indoor dinners.
Nằm tại tầng trệt của khách sạn với những khung cửa
lớn đón nắng cùng góc nhìn tuyệt đẹp ra hồ bơi và khu
vườn xanh mát, L’âme là lựa chọn tuyệt vời cho các buổi
họp doanh nghiệp hay tiệc tối riêng tư.
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Madame Lam
Emerald
Rooftop
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Emerald Rooftop
With deep green theme inspired from the Emerald gem, this
rooftop meeting and event room best suits intimate events and
small to medium business gatherings. Emerald room invites
guests to enjoy the panorama view of the Saigon river and
Landmark 81.
Với tông màu xanh lá cây lấy cảm hứng từ đá Ngọc Lục Bảo,
phòng Emerald trên tầng thượng thích hợp với những sự kiện
riêng tư và những buổi họp doanh nghiệp vừa và nhỏ. Từ phòng
Emerald, bạn có thể ngắm khung cảnh panorama của sông Sài
Gòn và Landmark 81 tuyệt đẹp.
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Sapphire
Rooftop
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Sapphire Rooftop
Located on the rooftop level of Mia Saigon hotel,
Sapphire room caters to private parties and small to
medium business events. The meeting room brings you
the stunning panorama view of Phuoc Long harbor and
Saigon river.
Nằm trên tầng thượng của khách sạn, phòng họp và sự
kiện Sapphire thích hợp với tiệc riêng tư hoặc những buổi
hội họp doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phòng họp có góc nhìn
thoáng đãng ra cảng Phước Long và sông Sài Gòn.
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Corporate Meetings
From business meetings and conferences to more intimate group gathering, Mia Saigon provides remarkable
and elegant spaces that are inspiring and practical. At Mia Saigon, we are proud to introduce the half and full
day meeting packages. The cozy ambiance, personalized services, lunch alongside the river, boat transfer to
downtown, tea breaks and all the technology access are what you need for successful events.
Từ những buổi họp của ban quản lý và hội thảo trực tuyến đến các cuộc gặp mặt của nhóm lớn, Mia Saigon
mang đến cho bạn những không gian tinh tế và trải nghiệm đáng nhớ. Tại Mia Saigon, chúng tôi tự hào mang
đến cho bạn những gói hội nghị nửa ngày và nguyên ngày. Với không gian ấm cúng, dịch vụ chu đáo, bữa trưa
bên dòng sông thơ mộng, tàu cao tốc đưa đón vào trung tâm thành phố, tea break và công nghệ hiện đại, bạn
sẽ có những buổi họp thành công như mong đợi.

18

Private Events
From a luxurious university alumni get-togethers to an intimate birthday party, let our
dedicated team at Mia Saigon cater to your needs and make every moment memorable.
Whether it is an intimate afternoon tea, evening canape or lavish birthday party, your
bespoke event will create memories that last a lifetime.
Từ bữa tối họp mặt đến sinh nhật ấm cúng, hãy để cho đội ngũ nhân viên của Mia Saigon
chăm chút cho những yêu cầu của bạn và mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ. Dù
đó là tiệc trà chiều thân mật, món nhẹ trong bữa tối hay tiệc sinh nhật xa hoa, sự kiện
của bạn sẽ là một trải nghiệm ấn tượng cho các vị khách mời.
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Boutique Weddings
Celebrate your dream wedding in an outdoor ambience with personalized service and exquisite
food and wine at Mia Saigon. Share one of the best moments of life – tying the knot with someone
special – with your dearest friends and family. A new level of privacy and exclusivity is available
with the offer of buying out the whole hotel. There will be no distraction, making your wedding
ceremony more memorable.
Tổ chức tiệc cưới trong mơ trong không khí thoáng đãng dưới bầu trời đầy sao, dịch vụ chu đáo
cùng thực đơn hấp dẫn tại Mia Saigon. Bạn có thể chia sẻ khoảnh khắc trao nhẫn cưới thiêng
liêng cùng người bạn đời của mình với bạn bè và gia đình trong khung cảnh tuyệt đẹp. Để đảm
bảo tính riêng tư cho tiệc cưới của mình, bạn có thể đặt trọn khách sạn với mức giá ưu đãi hấp
dẫn cho phòng nghỉ.
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Tailormade Menu
At Mia Saigon, we pride ourselves in executing exquisite dining experiences made with premium
ingredients and delivered with a personalized touch. Share your preferences with us, our talented
chefs will be happy to create menus that are one of a kind.
Tại Mia Saigon, chúng tôi tự hào mang đến những trải nghiệm ẩm thực tinh tế được làm từ những
nguyên liệu hảo hạng và dịch vụ chu đáo. Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, các đầu bếp tài
năng của khách sạn sẽ sáng tạo thực đơn riêng dành cho bạn và sự kiện của mình.
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No. 2-4, Street 10, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
P +84 (0) 28 628 74 222 - E info@miasaigon.com - www.miasaigon.com

