
Địa chỉ : Phòng 6, tầng 11, Tháp 2, Toà nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | Hotline: +84 242 204 8686 | E: info@ambassadorcruise.com

V Ă N  P H Ò N G  H À  N Ộ I

HẠNG PHÒNG
Phòng Ambassador Deluxe  
• Số lượng phòng: 18 phòng  | Diện tích: 30m2

• Vị trí: Tầng 1 với ban công riêng

Phòng Ambassador Premium 
• Số lượng phòng: 23 phòng | Diện tích: 30m2

•  Vị trí: Tầng 2 với ban công riêng

Phòng Ambassador Suite
•  Số lượng phòng: 02 | Diện tích: 42m2

•  Vị trí: Ở tầng 2 phía sau du thuyền sở hữu
   chỗ ngồi ngoài trời riêng biệt

Phòng Ambassador Captain Suite
•  Số lượng phòng: 02 | Diện tích: 45m2

• Vị trí: ở tầng 2 phía trước du thuyền sở hữu
   chỗ ngồi ngoài trời riêng biệt

Phòng Presidential Suite
• Số lượng phòng: 01 | Diện tích: 90m2

•  Vị trí: Tầng 4 với sân riêng

Cập cảng: 10.30 sáng
Lịch trình: 2 ngày 1 đêm

Nhận phòng: 12.00 chiều - 12.30 chiều
Trả phòng: 9.30 sáng - 10.15 sáng

THÔNG TIN CHUNG
• Số lượng tàu: 01
• Du thuyền lớn nhất vịnh Hạ Long
• Sức chứa: 46 phòng
• Hạ thuỷ 2021

CƠ SỞ VẬT CHẤT
• Nhà hàng: 120 chỗ
• Phòng Piano: 60 chỗ
• Hai tầng sân thượng ngoài trời
• Bể sục hiện đại ngoài trời
• Spa thư giãn

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
• Siêu du thuyền lớn nhất vịnh Hạ Long
• Sở hữu hai tầng sân thượng ngoài trời
• Có khả năng tổ chức tiệc tối Gala và các hoạt động ngoài trời ấn tượng nhất
• Bể sục hiện đại ngoài trời

 

Ambassador tự hào là du thuyền đầu tiên trên vịnh Hạ Long mang sứ mệnh truyền cảm hứng về một đẳng 
cấp chất lượng 5 sao chuẩn quốc tế. Ambassador Cruise mang đến những trải nghiệm tuyệt vời khó quên cho 

du khách trong hải trình thăm quan và thưởng ngoạn vịnh Hạ Long xinh đẹp đầy lãng mạn.


