
Metropole Hà Nội là khách sạn đầu tiên 
mang thương hiệu Sofitel Legend của tập 
đoàn Accorhotels và là khách sạn đầu 
tiên tại Việt Nam được vinh danh trong 
danh sách các khách sạn tốt nhất thế giới 
của tạp chí Mỹ danh tiếng Travel+Lei-
sure, Conde Nast Traveler. Với kiến trúc 
Pháp cổ, vị trí đắc địa và bề dày lịch sử, 
Metropole Hà Nội đã góp phần không 
nhỏ cho sự phồn thịnh và vẻ đẹp cổ kính 
của thủ đô, cũng như là điểm đến quen 
thuộc của nhiều vị khách nổi tiếng, các 
đại sứ và nguyên thủ quốc gia. 

PHÒNG NGHỈ 
Khách sạn được chia thành 2 khối nhà, mỗi khối 
đều có phong cách riêng với 364 phòng được bài 
trí tinh tế. Khối nhà Metropole cổ kính giữ nguyên 
phong cách kiến trúc Pháp cổ xen lẫn những họa 
tiết phương Đông lịch lãm gồm 106 phòng khách 
và 3 phòng suite huyền thoại mang tên ba nhân 
vật nổi tiếng đã từng nghỉ tại khách sạn Graham 
Greene, Charlie Chaplin, và Somerset Maugham.

Khối nhà tân cổ điển Opera Wing có 236 phòng 
khách, 18 phòng suite và 1 phòng phòng Tổng 
thống với diện tích 176m2. Mỗi phòng được lắp 
đặt những trang thiết bị hiện đại nhất. 

Các tầng 5, 6 và 7 của Club Metropole là nơi tọa 
lạc của các phòng Grand Premium và phòng suite 
thượng hạng với các dịch vụ cao cấp như Major-
dome 24h, trà chiều, cocktail tối và bộ amenities 
thương hiệu Hermès.

TIỆC CƯỚI VÀ 
TRĂNG MẬT 

NGHỈ DƯỠNG
Đội ngũ nhân viên tận tình, giàu kinh 
nghiệm luôn sẵn sàng cùng bạn lên ý 
tưởng cho một lễ cưới trong mơ thật ấn 
tượng mà không kém phần lãng mạn.

DỊCH VỤ HỘI 
THẢO, HỘI NGHỊ
Khách sạn có 9 phòng họp đáp ứng mọi 
nhu cầu từ phòng họp, hội nghị, hội thảo, 
sinh nhật cho đến đám cưới với quy mô 
lên đến 200 người. Đội ngũ được đào tạo 
bài bản, giàu kinh nghiệm đảm bảo sự 
hài lòng và thành công cho khách hàng 
của Metropole.

SOFITEL LEGEND METROPOLE HÀ NỘI
KHÁCH SẠN 5 SAO ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ

Được xây dựng từ năm 1901, khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội tọa lạc ngay giữa khu phố cổ của thủ đô 
và được mệnh danh là Paris thu nhỏ giữa lòng Hà Nội.

enteR 
tHe legend

“ Vẻ sang trọng, 
thanh lịch vượt 

thời gian ”



NHÀ HÀNG 
& QUẦY BAR

NHÀ HÀNG PHÁP LE BEAULIEU
Ra đời từ năm 1901, Le Beaulieu là nhà hàng Pháp 
đầu tiên tại Hà Nội tính đến nay đã trên trăm năm tuổi. 
Những thực khách nổi tiếng ghé qua nhà hàng phải kể 
đến các chính trị gia, doanh nhân, nhà ngoại giao và 
các đại thi hào như Graham Greene, Lucien Bodard. Le 
Beaulieu đặc biệt được biết đến với Bữa trưa chủ nhật 
tuyệt vời. 

NHÀ HÀNG VƯỜN HƯƠNG VỊ
Vườn Hương Vị mang đến cho thực khách một không 
gian rất đỗi Hà thành và một sự phá cách mới mẻ và 
táo bạo trên nền ẩm thực Việt truyền thống. Phục vụ 
các món ăn từ Bắc tới Nam, và đặc biệt nổi tiếng với 
buffet “Bữa trưa đường phố”, nhà hàng Vườn Hương 
Vị sẽ làm hài lòng thực khách Việt cũng như khách 
nước ngoài.

ANGELINA
Nhà hàng và bar angelina mang tới sự khác biệt trong 
phong cách thưởng thức. Với thực đơn đa dạng, 
phong phú, angelina là điểm hẹn lý tưởng cho thực 
khách sành điệu, nơi bạn có thể thưởng thức đồ ăn, 
thức uống trong một không gian thư giãn, nhâm nhi 
các loại rượu nổi tiếng, những ly cocktail và đồ uống 
được pha chế đặc biệt.

LE CLUB BAR
Le Club là nơi thư giãn tuyệt vời, nổi tiếng với trà chiều 
và tiệc sô cô la tự chọn được phục vụ chiều từ 15h đến 
17:30. Buổi tối là không gian sống động với các tiết 
mục Jazz (bắt đầu lúc 8h tối từ thứ 3 đến chủ nhật). Tại 
đây thực khách có thể vừa nghe nhạc Jazz vừa thưởng 
thức các loại rượu và cocktail thượng hạng. 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC
Khách sạn Metropole cũng cung cấp dịch vụ đưa đón 
bằng xe BMW, dịch vụ trông giữ trẻ em, giặt là và 
đánh giày.

Tour tham quan “Con đường lịch sử và hầm tránh 
bom” với Hướng dẫn viên dành riêng cho du khách 
nghỉ dưỡng tại khách sạn Metropole Hà Nội.

LA TERRASSE DU METROPOLE
Lấy ý tưởng từ những quán cà phê ngoài trời lịch 
lãm nằm trên các đại lộ chính của Paris cổ kính, nơi 
khách được thư giãn trong một không gian sống 
động, ngập tràn thiên nhiên với những âm thanh ồn 
ào nhưng dung dị của cuộc sống thường nhật. La 
Terrasse du Metropole được mệnh danh là “Paris thu 
nhỏ ở Hà Nội”.

BAMBOO BAR
Bamboo Bar được bài trí đậm chất Việt với mái và sàn 
nhà bằng gỗ, là nơi lý tưởng để thưởng thức những ly 
cocktail sảng khoái và thư giãn bên cạnh bể bơi. 15 Ngô Quyền Street - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel.: +84 24 3826 6919
www.sofitel-legend-metropole-hanoi.com  

LE SPA DU 
METROPOLE

Le Spa du Metropole là sự kết hợp hài hòa của ngũ sắc 
và năm giác quan. Khi bước qua cánh của của Le Spa, 
bạn như lạc vào một không gian hoàn toàn thư giãn, 
được nhân viên chào đón bằng những nụ cười, những 
giai điệu êm ái và mùi hương nhẹ nhàng, quyến rũ. 

Phòng tập SOFit được trang bị những công nghệ tiên 
tiến nhất để khách nghỉ tại khách sạn có thể tập luyện 
và thư giãn.

Ngoài ra, Metropole còn có các lớp học Tai Chi và 
Yoga miễn phí vào buổi sáng (theo mùa) tại vườn treo 
Le Balcon.


