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GRAND MERCURE DANANG is situated on the exclusive Green 
Island, benefitting from spectacular panoramic vistas of nearby 
Ba Na Hills and Marble Mountain. Perfectly located in the very 
heart of Danang city, facing Tran Thi Ly Bridge, which is one of 
the most unique architectural styles of all the bridges in Viet Nam.

GRAND MERCURE DANANG tọa lạc tại khu biệt thự Đảo Xanh, với 
tầm nhìn toàn cảnh ra núi Bà Nà và danh thắng Ngũ Hành Sơn. Sở 
hữu vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, tầm nhìn bao 
quát ra cầu Trần Thị Lý, một trong những cây cầu có kiến trúc độc 
đáo nhất Việt Nam. 

GLORIOUS COMFORT AND RELAXATION

This modern hotel consists of 272 rooms (200 Superior 
rooms, 52 Deluxe rooms and 20 Suites) all featuring breathtaking 
ocean, river or mountain views.  Deluxe rooms and Suites 
additionally benefit from select facilities and exclusive access 
to the Privilege Lounge. The hotel offers an all day dining and 
3 speciality restaurants, bar, spa, tennis court, fitness centre 
and provide complimentary shuttle to town and beach.

KHÔNG GIAN THƯ GIÃN HOÀN HẢO

Khách sạn bao gồm 272 phòng đều sở hữu cảnh quan tuyệt đẹp 
hướng biển, sông và núi. Với 1 nhà hàng phong cách châu Âu, 1 
nhà hàng phục vụ ẩm thực Quảng Đông và 1 nhà hàng nướng 
kiểu Pháp, quầy Bar, Spa, sân Tennis, phòng tập thể hình cùng 
dịch vụ xe đưa đón miễn phí đến biển và các điểm tham quan 
trong thành phố.

800
persons

Located in the heart
of Danang city

Point of interest:
Beach (3.5 km)

272
guest rooms

& suites

3
meeting rooms

& grand ballroom

AT GRAND MERCURE DANANG, OUR STORIES
BRING CULTURES TO LIFE



SAVOUR THE LOCAL
CULINARY HERITAGE

ROOM FACILITIES

Embark on a culinary journey exploring 
diverse flavours - from international 
buffet selections and mouthwatering local 
Vietnamese delicacies, to Cantonese 
cuisine and French brasserie specialties.
At La Rive Gauche, our all-day dining 
restaurant, delight in the extensive 
international buffet breakfast and explore 
Friday BBQ Seafood Buffet, whilst The 
Golden Dragon (Chinese Restaurant) 
serves the coveted all-you-can-eat dim 
sum, Weekend Chinese buffet and à la 
carte dining. Enjoy the best meat cuts and 
seafood platters at very affordable prices 
- cooked to perfection on our specially 
made wood fire grill at The Veranda Grill.
Nirvana is a taste of paradise on Green 
Island, Danang. Located off the hotel lobby 
and extending into the outdoor pool area, 
this bar and lounge has a full menu of fine 
spirits, international and local beers, 
wines, fresh fruit juices and soft drinks. A 
delicious selection of snacks and local 
bites are served all day. 

...GRAND MERCURE DANANG delights 
both business and leisure guests - who 
are invited to uncover the many local 
attractions.

From culinary market tours, to a visit at the 
ancient UNESCO World Heritage Sites of 
My Son and the Imperial City of Hue, the 
treasures of Central Vietnam are yours to 
discover. Grand Mercure Danang is the 
perfect base from which to explore the 
natural and cultural wonders of Central 
Vietnam.

• Airconditioning; In-room safety box 
• 32’’ ~  43” LCD TV; Complimentary WIFI 
• Mini Bar & Complimentary; Tea/Coffee 
facilities
• Hair-dryer; locally sourced luxurious 
amenities
• Three-fixture/ Four-fixture bathroom*
• Pillow menu & Waffle/ Microfiber 
Bathrobes*
• Espresso machine*
• Walk-in wardrobe and powder room*
• Access to Privilege lounge with generous 
benefits such as private breakfast, all day 
snacks, cocktails and meeting room 
facilities*

RESTAURANTS & BAR
• La Rive Gauche
• The Veranda Grill
• The Golden Dragon
• Nirvana Bar
• Privilege Lounge 

FACILITIES AND SERVICES
• Karma Spa
• Fitness Centre
• Kids Lounge
• Outdoor Swimming Pool
• Tennis Court
• Business Center
• Free Wi-Fi throughout
• Free Shuttle bus from/to city 
center & beach  

MEETING IN STYLE
With over 1000 sqm of meeting and event
space, including the 520 person capacity 
Son Tra Grand Ballroom, GRAND
MERCURE DANANG is an inspiring setting 
for family celebrations, special occasions 
and corporate functions. Each of the five 
customizable rooms features large 
windows and natural lighting, built-in LCD 
TV, a projector screen and a cutting-edge
audio-visual system, whilst the 433 sqm 
Son Tra Grand Ballroom  is equipped with 
LED screens – an impressive venue for 
business events, large banquets, wedding 
receptions and other special occasions.

LOCATION AND ADDRESS
Located only 5 minutes drive from 
Danang International Airport, within 5  
minutes of the famous Danang Beach 
and only 30 minutes from the 
renowned Old Town of Hoi An...
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INFORMATION

272 guest rooms & Suites

200 Superior rooms (26 m2)

52 Deluxe rooms (26 m2)

20 Suites (52 m2)

GRAND MERCURE DANANG
T.+84 236 379 7777 - h7821@accor.com  –  info@grandmercuredanang.com  –  Lot A1, Green Island , Danang City , Vietnam  –  grandmercuredanang.com
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W x L x H
FUNCTION ROOM NAME

Son Tra Grand Ballroom

Son Tra 1, 2, 3

Son Tra 1 & 2

Pre-func�on area

Jade 

Crystal 

Ruby

Lounge

13 x 32 x 7

13 x 24.5 x 7

13 x 16.1 x 7

-

6.7 x 13.5 x 2.6

6.7 x 15.7 x 2.6

6.3 x 9 x 2.6

-
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-

84
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36
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520

380

260

-
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50

-

450

360

170

-

95

120

60

-

Theatre Classroom U-Shape Hollow square Banquet Double 
U-shape

Cocktail
Reception

DIMENSIONS CAPACITY
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* Dedicated to Deluxe & Suite



Chỉ mất khoảng 5 phút lái xe từ sân bay Quốc tế Đà 
Nẵng, 5 phút để đến bãi biển Đà Nẵng nổi tiếng và 
cách Phố cổ Hội An cổ kính chỉ 30 phút, GRAND 
MERCURE DANANG hấp dẫn cả khách du lịch lẫn 
doanh nhân, được chào đón để khám phá các 
điểm tham quan mới mẻ của địa phương.

Hãy thử hòa mình vào nhịp sống năng động của 
thành phố biển lớn nhất miền Trung, hay lắng 
đọng với văn hóa ẩm thực qua các trải nghiệm 
thực tế khi tham quan khu chợ địa phương và các 
lớp dạy nấu ăn truyền thống. Khám phá Thánh địa 
Mỹ Sơn, tham quan Cố đô Huế.

Grand Mercure Danang – Một không gian tinh tế 
để khám phá những kỳ quan thiên nhiên và văn 
hóa của miền Trung Việt Nam.              
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Rạp hát Lớp học U-Shape Chữ U đóng Bàn trònChữ U đôi Tiệc cocktail

KÍCH THƯỚC SỨC CHỨA

ẨM THỰC QUỐC TẾ VỚI
KHÔNG GIAN THANH LỊCH

TIỆN NGHI PHÒNG

Bước chân vào cuộc hành trình khám phá 
những hương vị ẩm thực đa dạng - từ tiệc tự 
chọn với những món ngon địa phương Việt 
Nam cho đến ẩm thực mang hương vị Quảng 
Đông và nhà hàng phong cách Châu Âu. Đến 
với nhà hàng phục vụ cả ngày La Rive 
Gauche để tận hưởng bữa sáng tự chọn 
phong  phú với các món yêu thích tại địa 
phương và  khám  phá  tiệc BBQ Hải sản tối 
thứ Sáu hàng tuần, nhà hàng Golden Dragon 
phục vụ bữa ăn ngon miệng cùng Dim Sum 
ăn thỏa thích, tiệc buffet Trung Hoa Dim Sum 
cuối tuần, hay thực đơn tự chọn. Với trần nhà 
cao và cửa sổ từ trần đến sàn, The Veranda 
Grill giống như một khu vườn mùa đông. 
Ngắm cảnh cầu Trần Thị Lý nên thơ khi 
thưởng thức các món ăn làm từ thịt và hải 
sản – được chế biến hoàn hảo bằng vỉ nướng 
đặc biệt làm từ gỗ. Nirvana mang hương vị 
của thiên đường trên Đảo Xanh, Đà Nẵng. 
Nằm tại sảnh khách sạn và kéo dài đến tận 
hồ bơi ngoài trời, quầy bar và lounge này có 
đầy đủ các loại rượu mạnh, bia, rượu vang, 
nước trái cây và nước ngọt. Phục vụ đồ ăn nhẹ 
địa phương và đồ ăn vặt cả ngày.

• Máy lạnh; két an toàn 
• Tivi LCD 40” ~  55”; WIFI miễn phí 
• Mini Bar & Trà/ Cà phê miễn phí
• Máy sấy; các sản phẩm nhà tắm cao cấp từ địa 
phương
• Phòng tắm đa tính năng*
• Tùy chọn các loại gối & áo choàng tắm *
• Máy pha cà phê  *
• Tủ quần áo và phòng trang điểm riêng*
• Sử dụng Privilege Lounge với các tiện nghi miễn 
phí như: bữa sáng riêng, thức ăn nhẹ trong ngày, 
cocktails, và tiện nghi phòng họp miễn phí *
* Đặc quyền riêng cho hạng phòng Deluxe & Suite

NHÀ HÀNG & BAR
• La Rive Gauche
• The Veranda Grill
• The Golden Dragon
• Nirvana Bar
• Privilege Lounge

TIỆN NGHI & DỊCH VỤ
• Karma Spa
• Phòng tập thể hình
• Kids Lounge
• Hồ bơi ngoài trời
• Sân Tennis
• Business Center
• Miễn phí Wi-Fi
• Miễn phí xe đưa đón đến biển và các điểm tham 
quan trong thành phố

ĐỊA ĐIỂM ĐỈNH CAO CHO
HỘI NGHỊ VÀ SỰ KIỆN
Chúng tôi tự hào với không gian dành riêng cho 
sự kiện và hội nghị rộng hơn 1000m2, bao gồm 
Sơn Trà Grand Ballroom với sức chứa đến 520 
người, GRAND MERCURE DANANG là địa điểm 
lý tưởng để tổ chức những buổi đại tiệc, hội nghị, 
tiệc chiêu đãi, các buổi tiếp khách, tiệc cưới.

Nhằm phục vụ cho các buổi gặp mặt khách 
hàng  và  hội thảo, chúng  tôi có năm phòng hội 
nghị với diện tích phù hợp. Mỗi phòng đều được 
có ánh sáng tự nhiên với các khung cửa sổ lớn, 
trang bị TV LCD, một  màn  hình chiếu cùng hệ 
thống âm thanh hình ảnh  hiện đại nhất.  Sơn 
Trà ballroom có diện tích 433m2  có ban công 
bên  ngoài  cùng  khung cảnh tuyệt vời, thoáng 
đãng. Phòng hội nghị có trần cao 7m2 và không 
bị che chắn tầm nhìn, là địa điểm hoàn hảo 
dành cho tiệc cưới và những đêm gala sự kiện.

VỊ TRÍ VÀ ĐỊA ĐIỂM
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THÔNG TIN

272 phòng khách

200 phòng Superior (26 m2)

52 phòng Deluxe (26 m2)

20 phòng Suites (52 m2)

GRAND MERCURE DANANG
T.+84 236 379 7777 - h7821@accor.com  –  info@grandmercuredanang.com  –  Lot A1, Green Island , Danang City , Vietnam  –  grandmercuredanang.com
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If you need iron and ironing board, please dial 0

Nếu quý khách cần thêm bàn là (bàn ủi), vui lòng gọi số 0 để 
được phục vụ.

HOTEL SERVICES DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

BREAKFAST
Breakfast is served from 6:00 AM to 10:30 AM on week days 
and to 11:00 AM on weekends and holidays in La Rive 
Gauche restaurant.

BỮA SÁNG
Bữa sáng được phục vụ từ 6:00 đến 10:30 các ngày trong tuần tại 
nhà hàng La Rive Gauche. Riêng cuối tuần (thứ Bảy, Chủ Nhật) và 
các ngày lễ sẽ phục vụ đến 11:00.

CHECK IN ONLINE NHẬN PHÒNG ONLINE
Quý khách vui lòng làm thủ tục nhận phòng Online trước ngày đến. 
Và chìa khóa phòng sẽ luôn được chuẩn bị cho bạn.
Hơn nữa khi làm thủ tục nhận phòng online quý khách sẽ được:
- Nhận tin nhắn SMS về những thông tin hữu ích về địa điểm khách sạn.
- Tận hưởng được dịch vụ chào đón cá nhân tại quầy ưu tiên.  

Please Check-in Online the day before you arrive. Room 
key will be ready for you
And much more:
- Receive by SMS useful information on hotel location.
- Take advantage of our personalized welcome service at 
the Priority Welcome point.

CONTACT RECEPTION
To contact the reception desk, please dial 0. Our reception 
staff will be pleased to help with any enquiry concerning 
the hotel, tourism, shopping or any other information you 
may need during your stay.

LIÊN HỆ LỄ TÂN

Để liên hệ bộ phận lễ tân, vui lòng gọi số 0. Nếu quý khách có bất cứ 
thắc mắc nào về khách sạn, du lịch, mua sắm hoặc cần bất cứ 
thông tin nào,nhân viên lễ tân của chúng tôi rất hân hạnh được 
giúp đỡ.

If you need extra pillows and blankets, please dial 0.

EXTRA PILLOWS AND BLANKETS

IRON AND IRONING BOARD

BÀN ỦI VÀ BÀN ĐỂ ỦI

Nếu quý khách cần thêm gối và chăn, vui lòng gọi số 0 để được phục vụ.

GỐI VÀ CHĂN THÊM

Emergency evacuation plan is listed on the back of your 
room door.

Hướng dẫn an toàn trong trường hợp khẩn cấp được dán ngay 
sau cửa chính tại mỗi phòng.

TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

DINING DỊCH VỤ ẨM THỰC

La Rive Gauche restaurant, offering international and 
local cuisine, is located on the ground floor. Open daily 
from 6:00 to 22:00. For reservations please dial 116.

The Golden Dragon Chinese restaurant is located on the 
2nd floor. It is opened every day (except Monday) for 
lunch from 11:30 to 14:00 and dinner from 17:30 to 21:30. 
For reservations please dial 128.

The Veranda Grill, an exciting restaurant in Danang, 
specialises in imported meats and local seafood – all 
prepared to your liking, is located on the the ground 
floor. Open daily from 18:00-22:30 (except Friday dinners) 
For reservations please dial 116.

Nirvana Lobby Bar, overlooking the swimming pool and 
the Han River is opened daily from 7:00 to 23:00. A light 
menu, pastries, drinks and wines are available. For reser-
vations please dial 115.

Nhà hàng La Rive Gauche phục vụ ẩm thực Âu - Á tọa lạc tại tầng trệt 
khách sạn. Mở cửa mỗi ngày từ 6:00 đến 22:00.  Để đặt bàn, vui lòng 
gọi số 116.
Nhà hàng Trung Hoa Golden Dragon tại tầng 2 khách sạn, mở cửa 
phục vụ mỗi ngày trừ thứ 2, buổi trưa từ 11:30 đến 14:00 và bữa tối từ 
17:30 đến 21:30. Để đặt bàn, vui lòng gọi số 128.

The Veranda Grill là nhà hàng hấp dẫn ở Đà Nẵng, chuyên phục vụ 
các loại thịt nhập khẩu và hải sản địa phương, tất cả đều được chế 
biến theo khẩu vị của thực khách. Vị trí của nhà hàng ngay tại tầng 
trệt khách sạn. Mở cửa mỗi ngày từ 18:00 đến 22:30 (trừ tối thứ 6). Để 
đặt bàn, vui lòng gọi số 116.

Quầy bar Nirvana tại sảnh chính với tầm nhìn hướng ra bể bơi và 
sông Hàn, mở cửa từ 7:00 đến 23:00 mỗi ngày. Phục vụ thức ăn nhẹ, 
bánh ngọt cũng nước giải khát và rượu. Để đặt bàn, vui lòng gọi số 115.

Nhân viên của chúng tôi sẽ nhận quần áo trước 9:00 và giao trả lại 
tại phòng lúc 18:00 cũng ngày. Mức phí phụ thu 50% sẽ được áp 
dụng nếu quý khách có yêu cầu giao nhận quần áo nhanh trong 
vòng 3 tiếng.
Vui lòng gọi số 0

Laundry given before 9:00 will be returned by 18:00 the 
same day. A three-hour express service is available with 
a 50% surcharge.
Please dial 0.

LAUNDRY
DỊCH VỤ GIẶT ỦI

EMERGENCY EVACUATION PLAN

FAST CHECK-OUT
At the time of departure. Simply return your key
Your invoice will then be sent by e-mail.

TRẢ PHÒNG NHANH
Tại thời điểm trả phòng, quý khách chỉ cần trả lại chìa khóa
và hóa đơn sẽ được nhận qua email



KHÁM PHÁ
NGŨ HÀNH SƠN

BÁN ĐẢO SƠN TRÀ

Cách Đà Nẵng khoảng 10km là Ngũ Hành Sơn tuyệt đẹp được 
tạo nên từ năm mỏm đá vôi đầy bí ẩn với tên gọi: Kim, Mộc, 
Thủy, Hoả Thổ theo năm yếu tố tạo nên vũ trụ. 

Đây là một nơi tuyệt vời để khám phá với nhiều đền thờ và 
hang động. Quý khách có thể chinh phục các bậc thang cao 
ngất để chiêm ngưỡng cảnh quan từ đỉnh Thủy Sơn.

Người địa phương gọi nơi đây là Núi Khỉ, khu rừng quốc gia 
rậm rạp trải dài 6km từ Đà Nẵng này là ngôi nhà của họ Khỉ 
Cựu Thế Giới có nguy cơ tuyệt chủng cao - loài Voọc chà vá 
chân nâu.
Quý khách có thể chạy xe đến đỉnh Núi Khỉ để chiêm ngưỡng 
toàn cảnh Đà Nẵng tuyệt đẹp.

Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng hơn 20 km, Sun World Ba 
Na Hills là quần thể du lịch nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí 
đẳng cấp bậc nhất Việt Nam. Nằm ở độ cao 1.487m so với mực 
nước biển, Ba Na Hills được mệnh danh là “chốn bồng lai tiên 
cảnh”, sở hữu khí hậu tuyệt vời cùng cảnh quan thiên nhiên kỳ 
thú với khí hậu 4 mùa trong một ngày cùng nhiều hoạt động 
lễ hội, vui chơi giải trí, ẩm thực hấp dẫn đa dạng.
Tọa lạc tại Vườn Thiên Thai, Cầu Vàng là một điểm đến đặc 
trưng nhất không thể bỏ qua khi đến với Bà Nà.

NÚI BÀ NÀ

Các vết tích cổ xưa của Vương quốc Champa tại Mỹ Sơn chính 
là địa điểm khảo cổ quan trọng nhất của Việt Nam. Những 
bức tượng tại Mỹ Sơn đều có liên quan mật thiết đến các vị vua 
của Champa cũng như các vị thần của Ấn Độ như thần Shiva. 
Nằm khuất sâu trong rừng, Thánh địa Mỹ Sơn cuốn hút theo 
cách riêng của nó.

Được mệnh danh là Di Sản Thế Giới , bức tranh phố cổ Hội An 
tượng trưng cho một thương cảng Đông Dương sầm uất từ 
thế kỷ 15. Hội An đón tiếp tất cả khách du lịch đến đây để chiêm 
ngưỡng vẻ đẹp của nó - từ tay nghề cao về may mặc, đồ thủ 
công truyền thống đến những bãi biển hoang sơ, các nhà 
hàng trang nhã hay những ngôi chùa tuyệt đẹp cũng như các 
ngôi nhà cổ kính.

Được công nhận là Di Sản Thế Giới, Huế như một bức tranh 
ghép tuyệt vời giữa văn hóa, lịch sử, vẻ đẹp tự nhiên và nét 
sang trọng hiện đại. Đây từng là kinh đô thời phong kiến cũng 
như nơi tọa lạc các lăng mộ của những vị vua Việt Nam mang 
đến vẻ uy nghiêm và hào hùng của một thời đại đã qua.

THÁNH ĐỊA MỸ SƠN

PHỐ CỔ HỘI AN

CỐ ĐÔ HUẾ

GRAND DISCOVERY
MARBLE MOUNTAINS

SON TRA PENINSULA

Five limestone outcrops, riddled with pagodas and 
grottos, make up the beautiful Marble Moutains, about 
10km from Danang. The mountains are named Water, 
Wood, Fire, Metal and Earth, the five elements of the 
universe and are a fantasic place to explore. A long 
stairway leads to the top of Thuy Son (Water) Mountain.

Known locally as Monkey Mountain, this vibrant national 
park about 6 km from Danang is home to the endangered 
Old World monkey, the red-shanked douc (Pygathrix 
nemaeus).

Drive to the summit of Monkey Mountain for fantastic 
views of Danang.

Over 20 km away from Danang downtown, Ba Na Hills is 
the most significant resort and recreational complex of 
Vietnam. At the height of 1,487 m from the sea level, Sun 
World Ba Na Hills is coined the “heaven on earth” owing 
to its spectacular climate and otherworldly natural 
landscape. 

Located in Paradise Garden, the Golden Bridge is one 
of the main attractions at the Ba Na Hills. 

BA NA HILLS

The grand old dame of Vietnam, Hue is a UNESCO 
World Heritage Site, a fabulous collage of culture, 
history, natural beauty and modern luxury. Hue was the 
seat of power in Imperial times and the Citadel and the 
royal tombs of Vietnamese emperors are remiders of 
the former empire.

The ancient ruins of the Champa Kingdom in My Son is 
Vietnam’s most signficant archeological site with 
statues of Cham monarchs and Indian divinities such as 
Shiva. Shrouded in jungle, the journey out to My Son is 
an attraction in itself.

This picturesque World Heritage - listed town is a beautiful 
of a Southeast Asian trading port from the 15th Century. 

Hoi An has something for every kind of traveller - custom 
tailoring, pristine beaches, gourmet restaurants, 
traditional crafts and many beautiful pagodas and 
traditional houses.

MY SON HOLY LAND

HOI AN ANCIENT TOWN

HUE OLD CITADEL


