
hanoi
thai ha



By plane: Noi Bai International Airport - 28 km  
By train: Hanoi Railway Station – 5 km

Currency: VND/US
Timezone: GMT + 7 

Check-in time
14:00

Check-out time 
12:00 

 

 

Welcome to Novotel Hanoi Thai Ha

Access & travel
information_ 

Take time to explore our
culinary delights_

 
 

 

Live in your own special 
world at Novotel_

 
 

 

Located at a prime location in the heart of the dynamic and bustling Hanoi, 
Novotel Hanoi Thai Ha, with 343 spacious and modern rooms, apartments and 
suites is an ideal home away from home for all travellers spending both short and 
long stays. The hotel is also perfect for meetings, conferences and inspiring events 
and the place to bring you diverse and fulfilling culinary experiences.

At Novotel, you can always enjoy your own 
special world in our rooms, studios and 
apartments. All room types with areas ranging 
in size from 31m2 to 94m2 are state-of-the-art 
while still create a sense of familiarity, comfort 
and convenience like your home.
Free Wi-fi, smart TV, washlets, the smart Live N 
Dream pillow and bedding will bring you a 
complete and pleasant stay after the long 
working day. 

You do not need to go far away to enjoy global 
cuisine, just sit back and relax at our Food Exchange 
restaurant or in the comfort of your own room 
whilst we offer you a great culinary journey around 
the world. Our diverse and irresistibly delicious food 
with balanced nutrition definitely blows you away. 
There is nothing better than chillout time after a 
long working day at our Gourmet Bar or Aqua pool 
bar. Take your time to rest and recharge your 
energy with our superior quality food and beverage. 
Do not forget to immerse yourself in the breathtaking 
view when the city lights up with a lip-smacking 
cocktail at Rooftop Bar. We make sure your every 
moment at Novotel is well spent.



 

Find your balance
at Novotel_

 
 

 

Make time to spend
with your family_

Restaurant & bars

Novotel Hanoi Thai Ha is the ideal place 
for you to enjoy your time and revitalize 
your energy, improve your well-being at 
the gym and chill out with an outdoor 
heated swimming pool and a steam 
room. You can also indulge yourself with 
a pampering massage package at our 
spa, or simply enjoy moments of 
relaxation and meditation in the scenic 
views.

At Novotel Hanoi Thai Ha, your children 
are our important guests, that’s why
we specially offer complimentary 
accommodation and breakfast for up to 
2 children under 16 years old, late 
check-out on Sunday and 50% off for the 
extra family room (*) 
(*) Conditions applied  

Food Exchange:
All day dining restaurant
Location: Level 3
Open from 06:30 - 23:00

Gourmet Bar: 
Location: Level 1, hotel lobby
Open from 06:30 - 23:00

Aqua pool bar: 
Location: Level 6
Open from 10:00 - 22:00

Rooftop Bar

343 brand new rooms, apartments & suites designed for short or extended stays
Premier Lounge 
Recreation:  outdoor heated swimming pool, kids’ pool
            24/7 In Balance fitness, jacuzzi, steam and sauna
VIK kid’s corners 
Complementary Wi-Fi throughout the hotel
Smart TV
Washlets in every room

Hotel facilites_



Hàng không: Sân bay Quốc tế Nội bài - 28 km
Đường sắt: Ga Hà Nội - 5 km

Tiền tệ: VNĐ/USD                   
Múi giờ: GMT + 7 

Nhận phòng: 
14:00

Trả phòng: 
12:00  

 

 

Chào mừng bạn tới Novotel Hà Nội Thái Hà

Giao thông và
thông tin du lịch_

Dành thời gian khám phá
tinh hoa ẩm thực_

 
 

 

Tận hưởng theo
cách của bạn_

 
 

 

Tọa lạc tại vị trí đắc địa giữa trung tâm thành phố năng động và sầm uất, với 343 
phòng và căn hộ rộng rãi, tiện nghi, hiện đại, khách sạn Novotel Hà Nội Thái Hà là 
điểm đến lý tưởng cho những kỳ nghỉ ngắn hay dài ngày. Novotel Hà Nội Thái Hà 
cũng là lựa chọn hàng đầu cho những sự kiện, hội nghị, hội thảo. Hơn thế, khách 
sạn đặc biệt mang tới những trải nghiệm tuyệt vời về dịch vụ cũng như cơ hội 
được thưởng thức các món ăn độc đáo, hấp dẫn.

Tại Novotel, sự tối ưu trong thiết kế của các 
phòng khách và căn hộ giúp bạn tận hưởng 
dịch vụ và cuộc sống theo phong cách riêng. 
Các loại phòng có diện tích từ 31 đến 94m2 
được thiết kế hiện đại nhưng vẫn tạo cảm giác 
gần gũi, thoải mái và tiện nghi như chính ngôi 
nhà thân yêu của mình. 
Đặc biệt, bộ gối đệm thông minh Live N 
Dream sẽ mang đến cho bạn một giấc ngủ 
trọn vẹn, êm ái sau những giờ làm việc căng 
thẳng, mệt mỏi.

Bạn có thể khám phá tinh hoa ẩm thực thế giới tại 
nhà hàng Food Exchange hay ngay tại chính căn 
phòng của mình. Những món ăn cân bằng dinh 
dưỡng được sáng tạo bởi những đầu bếp tài hoa và 
tận tậm của chúng tôi, hứa hẹn sẽ chinh phục 
những thực khách sành ăn nhất.
Gạt đi những mệt mỏi của một ngày dài vất vả để 
tận hưởng vẻ đẹp của một buổi chiều đầy nắng, hay 
vẻ lung linh của Hà Nội về đêm bên ly cocktail được 
pha chế thật ấn tượng tại một trong những quầy 
bar vô cùng đặc sắc như Gourmet Bar, Aqua hay 
Rooftop.



343 phòng bao gồm các căn hộ, phòng Suites thiết kế phù hợp cho nhu cầu lưu trú ngắn và dài ngày
Premier Lounge
Bể bơi nước nóng ngoài trời, bể bơi trẻ em
phòng tập In Balance mở cửa 24/7, bồn sục, xông khô, xông ướt
Khu vui chơi trẻ em VIK
Wi-Fi miễn phí toàn khách sạn
TV thông minh ở tất cả các phòng
Nắp vệ sinh thông minh ở tất cả các phòng

Restaurant & bars
Nhà hàng Food Exchange:
Phục vụ cả ngày
Địa điểm: tầng 3
Mở cửa từ 06:30 - 23:00

Gourmet Bar: 
Địa điểm: tầng 1, sảnh khách sạn
Mở cửa từ 06:30 - 23:00

Aqua - quầy bar tại bể bơi: 
Địa điểm: tầng 6
Mở cửa từ 10:00 - 22:00

Rooftop Bar

Thiết bị & tiện ích_

 

Dành thời gian 
cho sự cân bằng_

 
 

 

Tạo ra những phút giây
đáng nhớ bên gia đình_

Tái tạo năng lượng và lấy lại cân bằng, 
tăng cường sức khỏe tại phòng tập Gym, 
thư giãn với bể bơi ngoài trời, hệ thống 
bồn sục, xông khô và xông ướt. Đặc biệt 
các gói spa trị liệu trong không gian thư 
thái, tràn ngập ánh sáng tự nhiên sẽ 
giúp bạn cân bằng tâm trí và cơ thể.

Tại Novotel Hà Nội Thái Hà, trẻ em chính 
là những vị khách mà chúng tôi trân 
trọng. Bởi vậy, chúng tôi luôn dành cho 
gia đình bạn những ưu đãi đặc biệt nhất 
như miễn phí phòng ở và ăn sáng cho 2 
trẻ em dưới 16 tuổi; trả phòng muộn vào 
Chủ Nhật và giảm 50% giá khi đặt thêm 
phòng thứ 2 (*). 

(*) Áp dụng kèm theo điều kiện và điều khoản.



Thai Ha Grand Ballroom_

 
 

 

 
 

 

545m2 multi-purpose Thai Ha Grand Ballroom with 
a large scale of LED and natural day light provides 
you an impressive space for successful events. An 
internal driving back entrance is available for cars 
or trucks to be able to access the ballroom for the 
unltimate convienece of meeting planners.

Spacious & multi-functional
meeting rooms with
seamless service_
10 dedicated meeting functions and the 
grand ballroom with flexible partitions can 
accommodate up to 550 people. We offer 
built-in LCD projectors, drop down screens 
and other state-of-the-art equipment in every 
room to ensure that guests can stay productive 
and connected during corporate events. 

Meet with success at Novotel Hanoi Thai Ha
Boasting an extensive range of services to suit any need, exceptional dining and 
refreshments, and contemporary facilities, Novotel Hanoi Thai Ha will take you 
through the event process from start to success.



Catering services_

Novotel experts
& bespoke services_ 

Novotel Hanoi Thai Ha offers 
exceptional banquet services 
including outside catering with 
diverse menus for buffets, a la 
carte, sit down banquets and 
themed parties. Our creative chefs 
and culinary experts take pride in 
designing menus with fresh and 
seasonal cuisines. Extensive coffee 
break selections and delectable 
Western or Asian dining menus 
are available to tantalise guests’ 
taste buds. 
Our catering and banquet team 
are skillfully trained to help you 
select the menus and spaces that 
will enhance your any event. 

With the seamless supports of our 
dedicated & professional meeting 
team, you can be reassured that 
your event runs smoothly from 
start to finish – right down to the 
last detail. Our flexible spaces and 
variety of catering options can be 
customized to fit your exact needs. 
On top of that, our daily meeting 
debriefs will ensure your budget 
stays on target every step of the 
way.

 
 

 

 
 

 

MEETING ROOM CONFIRGURATIONS 

 

L x X (m) Height
(m)

Sq.m Theatre U-shape Board
room

Class
room

CabaretBanquet

Thai Ha
Grand Ballroom 

Thai Ha
Ballroom 1 

Thai Ha
Ballroom 2 

Jasmine

Lotus

Lily

Orchid

Gardenia

Crystal room

FEVIP1

FEVIP2

FEVIP3

FEVIP4

Jasmine Grand
(Jasmine + Lotus) 

Orchid Grand
(Orchid +Lily)

FE Grand 1
 (FEVIP1 + FEVIP2)

FE Grand 3
 (FEVIP3 + FEVIP4 )

27.1 x 20.1 5.1 545 500 150 120 270 420

7.6 x 20.1 5.1 153 100 50 40 56 60

19.50 x 20.1 5.1 392 400 126 90 180 240

11.1 x 9.1 2.9 101 50 30 20 32 60

11.1 x 4.34 2.9 48 35 20 20 20 30

11.1 x 4.62 2.9 51 35 20 20 20 30

14.2 x 7.2 3.1 102 80 40 34 42 80

6.2 x 7.2 3.1 45 30 17 14 21 40

6.2 x 7.2 3.1 45 30 17 14 21 40

6.6 x 5.6

— 3.1

3.1 37 25 13 10 18 30

22.5 — — 10 — 10

14.2 x 9.5 3 135 65 25 20 48 80

9.5 x 6.2 3 59 40 22 20 28 40

9.5 x 6.2 3 59 40 22 20 28 40

7.8 x 8.0 3 62 35 17 14 30 40

7.8 x 3.3 3 25 20 — 14 10 10

5.2 x 4.7 3 25 — — 8 10 10

252

36

144

36

18

18

48

24

24

18

6

48

24

24

24

8

8

Reception

550

130

450

80

—

—

110

—

—

—

—

110

—

—

—

—

—

Dimensions Capacity



 

Hội họp thành công tại Novotel Hà Nội Thái Hà

Phòng tiệc lớn
Thái Hà_

 
 

 

 
 

 

Chúng tôi mang tới mọi dịch vụ hội họp mà bạn cần. Dịch vụ ẩm thực tuyệt vời, 
các phương tiện và thiết bị kỹ thuật hiện đại hàng đầu chính là điểm nhấn ấn 
tượng của khách sạn. Novotel Hà Nội Thái Hà, lựa chọn giúp sự kiện của bạn thành 
công tốt đẹp. 

Thai Ha Grand Ballroom là phòng tiệc lớn nhất của 
khách sạn, rộng 545m2, sở hữu màn hình LED khổ 
lớn, hiện đại. Phòng tiệc tràn ngập ánh sáng tự 
nhiên mang đến nhiều năng lượng tươi mới cho 
khách mời trong những buổi hội thảo dài. Đặc biệt, 
nhằm mang tới sự tiện lợi nhất cho các nhà tổ chức 
sự kiện, chúng tôi dành riêng một lối vào phía sau để 
vận chuyển trang thiết bị tới thẳng phòng tiệc lớn.  

Các phòng đa chức năng
rộng rãi & dịch vụ hoàn hảo_
Khách sạn sở hữu 10 phòng đa chức năng 
cùng một phòng tiệc lớn được bố trí vách 
ngăn linh hoạt có  sức chứa lên tới 550 người. 
Tất cả các phòng đều được trang bị màn hình 
tự động kéo thả cùng máy chiếu, cũng như 
các phương tiện và thiết bị tân tiến nhất 
nhằm đảm bảo sự hiệu quả và tính kết nối cho 
mọi sự kiện. 



Dịch vụ tiệc_

Chuyên gia hàng đầu
giúp tư vấn & tổ chức
sự kiện thành công_ 

Novotel Hanoi Thai Ha mang tới 
dịch vụ tiệc trọn gói bao gồm tiệc 
phục vụ trong và ngoài khách sạn 
với thực đơn phong phú, từ buffet 
tới gọi món, hay các bữa tiệc theo 
chủ đề. Những đầu bếp sáng tạo 
và các chuyên gia ẩm thực của 
chúng tôi luôn sẵn sàng mang tới 
những thực đơn tươi ngon cùng 
các món ăn theo mùa. Tiệc trà, cà 
phê với thực đơn kiểu Âu hay Á 
chắc chắn sẽ làm thỏa mãn mọi vị 
giác. 
Đội ngũ phục vụ tiệc chuyên 
nghiệp và tận tậm sẽ giúp bạn lựa 
chọn thực đơn cũng như lựa chọn 
không gian phù hợp để tạo sự ấn 
tượng cho bất cứ bữa tiệc nào. 

Với sự hỗ trợ từ đội ngũ những 
chuyên gia chuyên nghiệp của 
chúng tôi, bạn có thể dễ dàng vận 
hành sự kiện thông suốt và hoàn 
hảo tới từng chi tiết nhỏ. Không 
gian linh hoạt với các lựa chọn kiểu 
tiệc phong phú theo yêu cầu, giúp 
hiện thực hóa mọi mong muốn 
của bạn. Chúng tôi còn luôn theo 
sát, hỗ trợ bạn hàng ngày để mọi 
thông tin được cập nhật, các tiêu 
chí về ngân sách luôn được đảm 
bảo một cách chặt chẽ.

 
 

 

 
 

 

DIỆN TÍCH VÀ CÔNG SUẤT

 

Dx R (m) Cao(m) m2 Rạp hát Chữ U Nhóm Lớp học CabaretBàn
tròn

Thai Ha
Grand Ballroom 

Thai Ha
Ballroom 1 

Thai Ha
Ballroom 2 

Jasmine

Lotus

Lily

Orchid

Gardenia

Crystal room

FEVIP1

FEVIP2

FEVIP3

FEVIP4

Jasmine Grand
(Jasmine + Lotus) 

Orchid Grand
(Orchid + Lily)

FE Grand 1
 (FEVIP1 + FEVIP2)

FE Grand 3
 (FEVIP3 + FEVIP4 )

27.1 x 20.1 5.1 545 500 150 120 270 420

7.6 x 20.1 5.1 153 100 50 40 56 60

19.50 x 20.1 5.1 392 400 126 90 180 240

11.1 x 9.1 2.9 101 50 30 20 32 60

11.1 x 4.34 2.9 48 35 20 20 20 30

11.1 x 4.62 2.9 51 35 20 20 20 30

14.2 x 7.2 3.1 102 80 40 34 42 80

6.2 x 7.2 3.1 45 30 17 14 21 40

6.2 x 7.2 3.1 45 30 17 14 21 40

6.6 x 5.6

—

3.1 37 25 13 10 18 30

3.1 22.5 — — 10 — 10

14.2 x 9.5 3 135 65 25 20 48 80

9.5 x 6.2 3 59 40 22 20 28 40

9.5 x 6.2 3 59 40 22 20 28 40

7.8 x 8.0 3 62 35 17 14 30 40

7.8 x 3.3 3 25 20 — 14 10 10

5.2 x 4.7 3 25 — — 8 10 10

252

36

144

36

18

18

48

24

24

18

 6

48

24

24

24

8

8

Tiệc
đứng

550

130

450

80

—

—

110

—

—

—

—

110

—

—

—

—

—

Kích thước Sức chứa



Novotel hanoi thai ha

2 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tel +84 (0) 24 3857 5588 • H9692@accor.com

novotel.accor.com • all.accor.com

 
 

Khu CN Hưng Yên

Sân vận động
Mỹ Đình

Sân bay quốc tế Nội Bài
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Công viên
Cầu Giấy
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Tôn Thất Thuyết

Dương Đình Nghệ

Hoàng Hoa Thám

Đê La Thành

Thái Hà
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Đội Cấn

Trần Hưng Đạo
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Big C

Metro

Xã Đàn

Chùa Bộc

Đại Cồ Việt

ĐH Luật

ĐH GTVT

Học viện Ngân hàng

ĐH Thuỷ Lợi

ĐH KHTN

Vincom Royal city

Sứ quán Mỹ

Sứ quán
Nhật Bản

Sứ quán
Hàn Quốc

Sứ quán
Trung Quốc

Văn Miếu
Quốc tử giám

VCCI

Fuji Xerox
Viet Nam

Honda
Vietnam

Keangnam

Ga Hà Nội Merck Vietnam

Cung văn hoá
hữu nghị

Trung tâm Hội nghị
Quốc gia

Hồ Tây

Sông H
ồng

Khu Phố cổ

Hồ Hoàn KIếm

Vành đai 3

Công viên
Nghĩa Đô

Công viên
Thủ Lệ

Công viên


