
Your Legendary Wedding at 

SofiteL Legend 

MetropoLe 

Hanoi
A fairytale celebration where your dreams become reality...



You imagine the details; we’ll make it a reality.

Whether it is a lavish formal banquet or an intimate gathering, 

from pre-planning ideas to the wedding reception and 

honeymoon, let our legendary wedding planners bring your 

dream wedding to life. 

As a celebrated landmark in the heart of Hanoi since 1901, 

Sofitel Legend Metropole Hanoi offers the perfect setting 

for your love story. We promise to make everything run like 

clockwork, taking care of all myriad details to create an 

elegant, bespoke experience. 

From floral creations to finishing touches, customized menus 

to on-site activities, trust us to simplify your wedding planning 

process and make your wedding day unique and unforgettable. 

Begin your “happily ever after” story with style and 

sophistication at Sofitel Legend Metropole Hanoi!

offering oVer 115 YearS of HiStorY and perSonaLiSed SerViCeS

Hãy chia sẻ những ước mơ về ngày trọng đại nhất trong đời với 

chúng tôi, Metropole Hà Nội sẽ biến giấc mơ của bạn thành hiện thực 

với tiệc cưới lý tưởng, sang trọng, nhưng không kém phần ngọt ngào 

và đáng nhớ. 

Với kiến trúc Pháp độc đáo, khách sạn Metropole Hà Nội được mệnh 

danh là Paris thu nhỏ giữa lòng Hà Nội. Trong không gian thanh lịch, 

sang trọng và lãng mạn, cùng chất lượng dịch vụ hảo hạng được tích 

lũy từ hàng trăm năm, bữa tiệc mừng hạnh phúc của bạn sẽ gây ấn 

tượng sâu sắc tới các quan khách.

Hơn thế nữa, Metropole Hà Nội luôn hướng tới dịch vụ chuyên nghiệp 

được thiết kế riêng cho từng sự kiện. Các chuyên gia tiệc cưới tận 

tình, giàu kinh nghiệm sẽ luôn đồng hành và cùng bạn lên ý tưởng 

cho lễ cưới hoàn hảo nhất. 

Hãy ghi dấu ấn cho ngày trọng đại của cuộc đời thật phong cách và 

tinh tế tại khách sạn Metropole Hà Nội!

Setting the Scene





Blessed with the sweeping city view, the contemporary 

French-styled interior offers a stylish and striking venue 

for your wedding. Swathed in gold with elegant and 

ornate chandeliers, the Thang Long Hall sets the tone 

to awe-inspire your guests from the moment they are 

welcomed at the private foyer.

•	 Seat up to 120 participants

•	 Natural lighting

Thang Long Hall

Nhìn ra mặt phố Lý Thái Tổ sôi động, phòng Thăng Long với 
kiến trúc Pháp lịch lãm được biết đến là một trong những phòng 
tiệc cưới lộng lẫy nhất Hà Nội. Với không gian sang trọng mà ấm 
cúng, ấn tượng với dàn đèn chùm pha lê lung linh, phòng tiệc 
Thăng Long sẽ tạo cho bạn và quan khách một tiệc cưới đáng 
nhớ và thân mật bên bạn bè và người thân. 

• Sức chứa: 120 khách
• Ánh sáng tự nhiên



Fashioned in a sophisticated palette of maroon, indigo 

and mahogany, overlooking the prominent Metropole 

courtyard and stunning swimming pool, La Veranda 

remains as one of the city’s most enviable venues. 

•	 Ideal for up to 80 guests

•	 Outdoor terrace (64 m2)

•	 Natural lighting

La Veranda

Được thiết kế thời thượng với gam màu hạt dẻ, chàm và nâu gụ 
tinh tế, nhìn ra khu vườn xanh mát và bể bơi, La Veranda chính 
là địa điểm hoàn hảo cho một đám cưới thanh lịch và mang dấu 
ấn của riêng bạn.

• Sức chứa: 80 khách
• Khuôn viên ngoài trời (64m2)
• Ánh sáng tự nhiên



A stunning open-air garden, Le Balcon itself is a feast 

for the eyes. A dazzling white background with green 

shutters, overlooking the lush courtyard. This oasis sets 

the perfect romantic scene for declarations of love.  

•	 Ideal for up to 80 guests

•	 Terrace (87 m2)

•	 Natural lighting

Le Balcon du 
Metropole

Ẩn mình trong không gian xanh mát của khu vườn xinh đẹp, bao 
quanh bởi gam màu trắng trang nhã, được tô điểm bởi những 
cánh cửa chớp gỗ màu xanh, Le Balcon mang tới một không 
gian lý tưởng cho một đám cưới cổ tích. 

Không gian lãng mạn và tinh tế của Le Balcon có thể tiếp đón tối 
đa 50 khách cho tiệc cocktail.



•	 Customized gourmet Vietnamese Set menu (family style)

•	 Menu tasting for 2 persons upon confirmation

•	 1 local beer or 1 soft drink per person

•	 Standard themed floral table decorations 

•	 Splendid fresh flower gate at the entrance of wedding 

ballroom

•	 An elegant Metropole wedding cake 

•	 Basic audio visual equipments 

•	 Complimentary buffet lunch for 2 persons (except 

Sunday) during the first month 

•	 Complimentary Premium Honeymoon Room with flowers 

and chocolate for the newlyweds including breakfast

Price: VND 1,200,000++ per person

Minimum of 70 guests and maximum of 130 guests

•	 Deluxe Vietnamese or French set menu

•	 Menu tasting for 2 persons upon confirmation 

•	 Champagne fountain display for ceremony and one 

bottle of Moet & Chandon champagne for toasting

•	 2 drinks for each guest (choice of French house wine, 

local beer, soft drink or fruit juice)

•	 Splendid floral decorations for reception and dining tables

•	 Elegant wedding arch with fresh floral decorations

•	 A decorative wedding cake 

•	 2-hour classic live band at welcome reception

•	 Audiovisual equipment 

•	 Complimentary Metropole Luxury Limousine with 

flower decoration for 4 hours inside city premises

•	 Complimentary 1 Grand Premium Honeymoon room on 

the wedding night including breakfast, and butler service

•	 Tailor-made gift for wedding couple and all the guests

Price: VND 1,800,000++ per person

Minimum of 70 guests

Luxury Wedding Celebration
• Thực đơn chọn món Việt Nam (cỗ cưới truyền thống)
• Tiệc ăn thử cho hai người
• 1 bia hoặc 1 nước ngọt cho mỗi khách
• Hoa tươi trang trí bàn tiệc theo tiêu chuẩn
• Cổng hoa tươi đón khách
• Bánh cưới 
• Hệ thống âm thanh, ánh sáng tiêu chuẩn
• Voucher buffet trưa cho 2 người trong vòng 1 tháng kể từ tiệc 

cưới (trừ Chủ nhật)
• 1 phòng Premium (bao gồm ăn sáng cho 2 người) cho đêm 

tân hôn, được trang trí hoa và sô cô la

Giá: 1.200.000++ VNĐ/ người
Tối thiểu 70 khách

Metropole Wedding Celebration
• Lựa chọn set thực đơn Âu hoặc Việt Nam
• Tiệc ăn thử cho hai người
• Tháp ly sâm panh và 1 chai sâm panh Moet & Chandon 
• 2 đồ uống cho mỗi khách (lựa chọn giữa rượu vang Pháp, bia, 

nước ngọt hoặc nước hoa quả)
• Hoa tươi trang trí bàn lễ tân và bàn tiệc theo tiêu chuẩn
• Cổng hoa tươi đón khách
• Bánh cưới
• Ban nhạc biểu diễn trong 2 tiếng
• Hệ thống âm thanh, ánh sáng tiêu chuẩn
• Sử dụng xe hoa đón dâu Metropole Limousine sang trọng đi 

trong thành phố trong 4 tiếng
• 1 phòng Grand Premium (bao gồm ăn sáng và dịch vụ butler) 

cho đêm tân hôn.
• Quà tặng đặc biệt cho cô dâu, chú rể và quan khách 

Giá: 1.800.000++ VNĐ/ người
Tối thiểu 70 khách



•	 Deluxe Vietnamese or French set menu

•	 Menu tasting for 2 persons upon confirmation 

•	 A flute of Kirsch Royal upon arrival for all guests

•	 2 drinks for each guest (choice of French wine or local 

beer or soft drink or fruit juice)

•	 Champagne fountain display for ceremony and 2 bottles 

of Champagne for toasting

•	 Splendid floral decorations for reception and dining tables 

with candle 

•	 Elegant wedding arch with fresh floral decorations

•	 A decorative wedding cake 

•	 3-hour classic live band at welcome reception

•	 Audiovisual equipment 

•	 Complimentary Metropole Luxury Limousine with flower 

decoration for 4 hours inside within city premises

•	 Complimentary 1 Spa voucher for the couple during the 

wedding event

•	 Complimentary 1 Legendary Honeymoon Suite on the 

wedding night including breakfast, and butler service

•	 Tailor-made gift for wedding couple and all the guests

Price: VND 2,625,000++ per person

Minimum of 70 guests

Legendary 
Wedding Celebration

• Lựa chọn set thực đơn Âu hoặc Việt Nam
• Tiệc ăn thử cho hai người
• 1 ly cocktail Kirsch Royal đón khách đầu giờ
• 2 đồ uống cho mỗi khách (lựa chọn giữa rượu vang Pháp, bia, 

nước ngọt hoặc nước hoa quả)
• Tháp ly sâm panh và 2 chai sâm panh 
• Hoa tươi trang trí bàn lễ tân và bàn tiệc theo tiêu chuẩn
• Cổng hoa tươi đón khách
• Bánh cưới
• Ban nhạc biểu diễn trong 3 tiếng
• Hệ thống âm thanh, ánh sáng tiêu chuẩn
• Sử dụng xe hoa đón dâu Metropole Limousine sang trọng đi 

trong thành phố trong 4 tiếng
• Tặng 1 Spa voucher cho cô dâu và chú rể trong quá trình tổ 

chức tiệc cưới
• 1 phòng Legendary Suite (bao gồm ăn sáng và dịch vụ butler) 

cho đêm tân hôn, được trang trí hoa và sô cô la
• Quà tặng đặc biệt cho cô dâu, chú rể và quan khách 

Giá: 2.625.000++ VNĐ/ người
Tối thiểu 70 khách



Sofitel Legend Metropole Hanoi is renowned for its dazzling 

expression of French architect in harmony with natural 

surroundings, an indispensable option for pre-wedding 

photoshoots.

Book with us to capture your wedding memories and enjoy 

special benefits:  

•	 Complimentary 1 night stay in Grand Premium room (day 

of photoshoot or wedding night)

•	 Buffet at one of the hotel restaurants including two 

glasses of champagne

•	 A heart-shaped chocolate box in your wedding room

•	 Public area available for wedding pictures: La Terrasse, 

façade with the two Citroen cars, Le Balcon, courtyard 

with garden (excluding pool area), Walkway between 

Metropole wing and Opera Wing.

Price: From VND 16,125,000++

For further information, please contact our wedding specialists 

at extension 8220 or email h1555-sm6@sofitel.com.

Ư

Legendary 
Wedding Photo Package

Mở cửa lần đầu từ năm 1901, Metropole Hà Nội mang trong mình 
nét lãng mạn cổ điển, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Pháp cổ kính và 
hương sắc Việt Nam thanh lịch. Metropole Hà Nội đã trở thành một 
khung nền lãng mạn và lý tưởng cho bộ ảnh cưới của bạn.

Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất bên người thân yêu và tận 
hưởng ưu đãi khi đăng ký gói chụp hình tại Metropole Hà Nội: 
• Tặng 1 đêm nghỉ tại phòng Grand Premium (sử dụng trong ngày 

chụp hình cưới hoặc đêm tân hôn)
• Buffet tại một trong các nhà hàng của khách sạn, bao gồm hai 

ly sâm panh
• Một hộp sô cô la hình trái tim để trang trí phòng cưới
• Sử dụng các không gian chụp hình cưới: café La Terrasse, mặt 

tiền khách sạn với Le Balcon, vườn Metropole (không bao gồm 
khu vực bể bơi), hành lang giữa hai sảnh Metropole và Opera. 

Giá: 16.125.000++ VNĐ
Để biết thêm thông chi tiết, vui lòng liên hệ chuyên gia tổ chức tiệc 
cưới qua số máy lẻ 8220 hoặc email h1555-sm6@sofitel.com.



VIETNAMESE SET

VIETNAMESE FAMILY STYLE

WESTERN SET

Extraordinary fine dining, coupled with legendary personalized 

service of Metropole Hanoi will elevate your wedding celebra-

tions to new heights. 

Every dish is aesthetically and carefully crafted by our top-notch 

culinary team. Metropole’s talented Chefs can customize every 

dish to complement your special occasion, creating a feast for 

the senses. 

a MenU Written for YoU and YoUr gUeStS

Legendary Cuisine

SET THỰC ĐƠN VIỆT NAM

CỖ CƯỚI TRUYỀN THỐNG

SET THỰC ĐƠN ÂU

Nổi tiếng với ẩm thực tinh tế, được thể hiện hoàn hảo qua hương vị 
và cách trình bày món ăn dưới bàn tay tài năng của các đầu bếp hàng 
đầu, Metropole Hà Nội sẽ tạo ấn tượng khó quên đối với quan khách.
Dù bạn yêu thích ẩm thực truyền thống Việt Nam hay ẩm thực Pháp, 
các đầu bếp Metropole luôn sẵn sàng mang tới những thực đơn độc 
đáo và đa dạng với chất lượng tốt nhất. 



At Metropole Hanoi, our wedding specialists are pleased to assist 

you to create extravagant wedding decorations. From gorgeous 

bouquets to over- the-top floral arches. Our experienced and 

gifted floral designers are able to craft exquisite and breathtaking 

floral arrangements to best suit your décor style. 

Let your fairytale wedding be curated by a team of dedicated 

wedding planners at Metropole Hanoi, where every last detail is 

planned to perfection. 

Fleur du Metropole

Tại Metropole Hà Nội, các chuyên gia tiệc cưới luôn đồng hành để tạo 
ra một đám cưới cổ tích trong không gian lãng mạn và lộng lẫy đèn hoa. 
Từ những bó hoa cầm tay tinh tế của cô dâu đến hoa trang trí bàn tiệc; 
từ những loại hoa mộc mạc, tinh khôi đến các loại hoa hiện đại, phá 
cách, các nghệ nhân của Metropole Hà Nội sẽ mang tới cho bạn những 
trải nghiệm ngọt ngào và đáng nhớ nhất.
 
Hãy biến giấc mơ về một đám cưới cổ tích thành hiện thực với khách 
sạn Metropole Hà Nội.



Sofitel Legend Metropole Hanoi is nestled in the Old Quarter, also known as the “36 streets and guilds”, and is a short walking 

distance from Hanoi Opera House and Hoan Kiem Lake as well as many historical and cultural landmarks. 

Find us on facebook

SOFITEL LEGEND METROPOLE HANOI

15 Ngo Quyen Street, Hanoi, Vietnam

Tel: +84 (0) 24 3826 6919 ext.8220 - Fax: +84 (0) 24 3826 6920

h1555-sm6@sofitel.com

Book your wedding at Sofitel Legend Metropole Hanoi

Call us on (+84 24) 3826 6919 ext.8220 or email us at h1555-sm6@sofitel.com

www.sofitel.com


