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Email:

    Khách sạn Thanh Lịch Royal Boutique đáp ứng được mọi yêu cầu cho một buổi họp, hội thảo hoặc sự kiện. 

Chúng tôi cung cấp những gói hội thảo nửa ngày hoặc cả ngày cùng với sự lựa chọn phong phú cho dịch vụ ẩm thực. 

Có từng cách bố trí theo từng mục đích của buổi họp và hội nghị, không quên kèm theo trà bánh giải lao, bữa ăn chính và thiết bị 

nghe nhìn.

PHÒNG TIỆC - HỘI NGHỊ

(0234) 3825.974 - 3825975
sales@eleganthotel.com.vn

KHÔNG GIAN TỔ CHỨC TIỆC 
Địa điểm: Nhà hàng Hương Ngự

(Tầng 12)

Với không gian rộng rãi và thoáng đãng, nhưng không kém 

phần sang trọng; nhà hàng Hương Ngự là địa điểm lý tưởng để 

tổ chức các buổi Tiệc Sinh nhật - Gặp mặt - Hội họp.

 Với sức chứa 150 khách cùng concept thiết kế kiểu dáng Đông 

Dương tinh tế, ấm cúng giúp tăng thêm sự sang trọng, thực 

khách có thể cảm nhận hương vị tốt hơn khi tổ chức tiệc  tại 

khách sạn Thanh Lịch Royal Boutique.

KHÔNG GIAN TỔ CHỨC 
HỘI NGHỊ - HỘI THẢO

Địa điểm: Hội trường D'Elegance

(Tầng 1)

Với sức chứa tối đa lên đến 150 khách, hội trường D' Elegance 

là nơi phù hợp để các doanh nghiệp, với hệ thống âm thanh, ánh 

sáng hiện đại, màn hình LED 300'', đường truyền Internet tốc độ 

cao... là địa điểm phù hợp để Quý doanh nghiệp tổ chức các 

buổi hội thảo, workshop, khóa học, tổng kết...



Rạp hát/

Theatre

Lớp học/

Classroom

Hội nghị/

Hollow

Chữ U/

U shape

Bàn tròn/

Banquet

1 D' Elegance 300 30 x 15 x 3.5 100 70 90 60 140

2 Kinh Thành 250 25 x 10 x 3.0 80 60 70 40 70

3 Hương Ngự 350 30 x 16 x 3.5 60 50 50 36 60

4 Ngự Yến 150 20 x 10 x 3.5 50 40 50 30 60

5 Phòng họp VIP1 20 8.0 x 5.0 x 3.5 20 16 20 12 …

6 Phòng họp VIP6 12 5.0 x 4.0 x 3.0 … … 8 … …

Sức chứa/ Capacity (Người/ Person)
Dài x Rộng x Cao

L x W x H

Kích thước/

Room Size

(m2)

TÁI HIỆN KHÔNG GIAN 

ẨM THỰC CUNG ĐÌNH
Địa điểm: Nhà hàng Ngự Yến

(Tầng 12)

Nói đến Huế, không chỉ nổi tiếng về danh lam thắng cảnh mà 

ẩm thực Cung đình được kết tinh từ tinh hoa ẩm thực từ mọi 

miền của đất nước. Từ những món ăn ở chốn Hoàng Cung, nay 

khi du khách đến Huế có thể trải nghiệm Ca Huế và thưởng 

thức món ăn Cung đình tại nhà hàng Ngự Yến. 

PHÒNG HỌP VIP6
Địa điểm: Phòng họp VIP6

(Tầng 6)

Với sức chứa tối đa 8 khách, phòng họp VIP6 phù hợp đối với 

các cuộc họp nhỏ mang tính riêng tư & sử dụng Phòng ăn VIP 

chiêu đãi đối tác và khách mời.

PHÒNG HỌP VIP1
Địa điểm: Phòng họp VIP1

(Tầng 1)

Với sức chứa tối đa 12 khách, phòng họp VIP1 và VIP6 phù 

hợp với các cuộc meeting, trình bày ý tưởng, ký kết thỏa thuận 

hợp tác kinh doanh của bạn và đối tác.

Tên phòng họp/

Name of Function 

room

STT



Sơ đồ phòng Tiệc - Hội nghị:


