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Welcome,

Thank you for choosing Pharaoh Hotel in Da Nang City.We 
hope you enjoy your stay with us.

Pharaoh Hotel Danang is located  at No. 25 Ly Thanh 
Tong Street, Son Tra District, Da Nang City, an exclusive 
attraction in Danang City.  The hotel is located within 
convenient distance from My Khe Beach, Han River, Han 
River Swing Bridge, Dragon Bridge and Tran Thi Ly Bridge, 
as well as other tourist sites. You can also find various shops, 
restaurants and beauty spas nearby.

The architectural style of Pharaoh Hotel Danang is one of 
a kind in Vietnam, representing a medley of Eastern culture 
and Egyptian influence. The 10-storey hotel with 50 rooms 
is equipped with sophisticated furniture to meet 4* Boutique 
standards. All rooms have large windows for the natural 
sea breeze. Surrounded by trees and flowers, the hotel 
welcomes you for a comfortable and serene stay as you are 
so close to nature.

Pharaoh Restaurant, with a capacity of more than 100 
guests, is located on the 9th floor. The restaurant serves 
traditional Vietnamese cuisine, as well as other Asian and 
European dishes. A luxurious and elegant space with a team 
of professional and hospitable service staff is sure to make 
you satisfied when enjoying a breakfast buffet or reunion 
parties with us. 

Cityview Bar is located on the top floor. From here, you 
have a panoramic view of the beautiful Da Nang city. It 
must be an unforgettable experience to sit on the rooftop 
while slowly sipping coffee, looking over the fanciful My 
Khe Beach, sparkling Tran Thi Ly, dreamy Dragon Bridge, 
magnificent Thuan Phuoc Bridge, the fireworks stage and the 
City Hall opposite the hotel.

The infinity swimming pool for adults and children on the 
rooftop gives you a wonderful relaxing space with your 
beloved. You can watch the city from above, catch the sea 
breeze and enjoy a healthy self-indulgent time.

Pharaoh Hotel Danang is always the best choice every time 
you have the opportunity to stay in Danang on holiday or 
business.

Enjoy your stay at Pharaoh Hotel Danang!

Kính chào Quý khách,

Khách sạn Pharaoh Đà Nẵng xin gửi tới Quý khách lời chào 
trân trọng, lời chúc sức khỏe và mong muốn  được đón tiếp 
Quý khách.

Khách sạn Pharaoh Đà Nẵng tọa lạc tại vị trí đắc địa, số 25 
đường Lý Thánh Tông Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng, 
là nơi sầm uất, hấp dẫn nhất thành phố Đà Nẵng; tiện lợi 
khi  Quý khách muốn đi tắm bãi biển Mỹ Khê (được Forbes 
bình chọn “Bãi biển đẹp nhất hành tinh”, đi thăm các danh 
lam thắng cảnh Thành phố như Sông Hàn, cầu quay Sông 
Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, đến các điểm du lịch khác… 
và mua sắm, thưởng thức ẩm thực, làm đẹp… ở các khu vực 
quanh khách sạn.

Khách sạn Pharaoh Đà Nẵng được xây dựng với phong cách 
kiến trúc độc đáo, có một không hai ở Việt Nam với nét văn 
hóa Ai Cập cổ đại chủ đạo hòa quyện với văn hóa Phương 
Đông, thỏa mãn tiêu chuẩn 4* Boutique. Khách sạn 10 tầng 
có hệ thống 50 phòng nghỉ với trang thiết bị tiện ích. Tất cả 
các phòng nghỉ đều có cửa sổ lớn đón gió biển tự nhiên, bao 
quanh khách sạn là cây xanh, hoa lá tạo cho Quý khách cảm 
giác thoải mái, thăng hoa và gần gũi với thiên nhiên.

Nhà hàng Pharaoh với sức chứa hơn 100 khách được đặt  ở 
tầng 09. Với một không gian được thiết kế sang trọng    và 
thanh lịch cùng một đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, 
hiếu khách, chắc chắn Nhà hàng Pharaoh sẽ làm Quý khách 
hài lòng khi thưởng thức Buffet sáng, các bữa tiệc hội ngộ 
cùng những món ăn truyền thống Việt Nam và Á – Âu .

City View Bar nằm trên tầng thượng. Từ đây, Quý khách sẽ 
nhìn ngắm toàn cảnh thành phố Đà Nẵng đẹp như mơ và 
đónnhững cơn gió biển tuyệt vời. Quý khách có thể chiêm 
ngưỡng bãi biển Mỹ Khê, cầu Trần Thị Lý lung linh huyền ảo, 
Cầu Rồng thơ mộng, Cầu Thuận Phước hùng vỹ, trực diện với 
sân khấu pháo hoa và tòa nhà Hành chính từ trên cao khi 
thưởng thức những ly cà phê biết kể chuyện.

Hệ thống hồ bơi vô cực cho người lớn và trẻ em đặt trên tầng 
thượng tạo cho Quý khách một không gian thư giãn tuyệt diệu 
bên người thân, ngắm thành phố, đón gió biển, tận hưởng 
thời gian nghỉ dưỡng thật thoải mái.

Khách sạn Pharaoh Đà Nẵng luôn là sự lựa chọn tốt nhất mỗi 
khi Quý khách có dịp đến Đà Nẵng tham quan du lịch hoặc 
công tác.

Chúc Quý khách có một kỳ nghỉ tuyệt vời tại Khách sạn 
Pharaoh Đà Nẵng!

Trần Xuân Trường
TỔNG QUẢN LÝ
GENERAL MANAGER
PHONE +84 904 129 853
envelope truong.tx@pharaohotel.com

TRẦN KIM THỌ 
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

OPERATIVE & EXCUTIVE MANAGER 
PHONE +84 905 113 333 

envelope gm@pharaohotel.com
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Ba Na Hills

DANANG

Hue City

Boutique HOTEL
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DA NANG
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Boutique HOTEL

QUẢNG NAM 
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 BÀ NÀ HILLS

HỘI AN 

MY KHE BEACH/
BÃI BIỂN MỸ KHÊ

SON TRA PENINSULA/
BÁN ĐẢO SƠN TRÀ

HAI VAN PASS/
ĐÈO HẢI VÂN

Boutique HOTEL

DRAGON BRIDGE/
CẦU RỒNG

TRAN THI LY BRIDGE/
CẦU TRẦN THỊ LÝ

HAN RIVER SWING BRIDGE/
CẦU QUAY SÔNG HÀN

DA NANG AIRPORT/
SÂN BAY ĐÀ NẴNG

Khách sạn Pharaoh Đà Nẵng tọa lạc tại vị trí đắc địa, số 
25 đường Lý Thánh Tông  Quận Sơn Trà - Thành phố Đà 
Nẵng, là nơi sầm uất, hấp dẫn nhất thành phố Đà Nẵng; 
tiện lợi cho Quý khách đi tắm bãi biển Mỹ Khê (được 
Forbes bình chọn “Bãi biển đẹp nhất hành tinh”), tiện lợi 
để đi thăm các danh lam thắng cảnh Thành phố như Sông 
Hàn, cầu quay Sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý cũng 
như thuận tiện đến các điểm du lịch khác… tiện lợi cho 
Quý khách mua sắm, thưởng thức ẩm thực, làm đẹp… ở 
các khu vực quanh khách sạn. 

Pharaoh Hotel Danang is placed at an exclusive location 
at No. 25 Ly Thanh Tong Street, Son Tra District, Da Nang 
City, the busiest and most attractive are in Danang City. 
It is convenient for you to go to My Khe Beach (voted 
by Forbes as “the most beautiful beach on the planet”), 
visit the city’s attractions such as Han River, Han River, 
Dragon Bridge and Tran Thi Ly Bridge as well as other 
tourist destinations. You can also find go shopping, enjoy 
different cuisines or relax at a beauty spa right around the 
corner.

—————     FROM HOTEL TO:

• My Khe Beach - Pham Van Dong: 500m
• Han River Swing Bridge: 500m
• Dragon Bridge: 2km
• Vincom Shopping Center: 500m
• Con Market: 2.5km
• Linh Ung Pagoda-Son Tra Peninsula: 7km
• Airport: 5km
• Central Bus Station: 8km
• Train Station: 3km
• Marble Mountains: 9.4km
• Ba Na Hill: 25km
• Hoi An Ancient Town: 30km

VỊ TRÍ
LOCATION

DA NANG

LAOS

THAILAND

CAMPODIA

Ha Noi

Hai Phong

Vinh

Hue

Quy Nhon

T

Nha Trang

Ho Chi Minh City
Vung TauCan Tho
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Khách nghỉ tại Pharaoh Hotel được hưởng mọi dịch vụ và tiện nghi sang trọng, đẳng cấp. Chúng 
tôi cung cấp cho khách với tất cả các dịch vụ thuận tiện. Nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi 

có thể hỗ trợ bạn với các dịch vụ kèm theo sau đây:

Guests at Pharaoh Hotel enjoy all luxury services and amenities. We provide guests with 
convenient services. Our professional staff can assist you with the following  services:

• Motorbike and car rental
• Tour, ticket and service booking 
• Free bicycles
• Laundry 
• Party, conference and birthday organization
• Free gym 
• Tram shuttle at the hotel
• Airport shuttle 
• Free swimming pool
• Rooftop bar

• Dịch vụ cho thuê xe máy, xe oto, xe du lịch
• Đặt tour, vé tham quan, vui chơi
• Xe đạp miễn phí
• Giặt ủi
• Dịch vụ tổ chức tiệc, hội nghị, sinh nhật
• Phòng tập Gym miễn phí
• Dịch vụ xe điện đưa đón tại khách sạn
• Đưa đón sân bay
• Hồ bơi miễn phí
• Cà phê tại quầy bar tầng10

dịch vụ khách sạn 
HOTEL SERVICES

CITY VIEW SKY BAR AND SWIMMING POOL GYM

RESTAURANT

TWIN ROOM WITH BALCONY

LOBBY

FAMILY SUITE

CONNECTING ROOM

FAMILY ROOM

Coffee Ngắm Cảnh Thành Phố Và Bể Bơi

Nhà Hàng

Sảnh Lễ Tân
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hồ bơi
SWIMMING POOL 

Hệ thống hồ bơi vô cực cho người lớn và trẻ em đặt trên tầng thượng tạo cho Quý khách một không gian thư giãn 
tuyệt diệu bên người thân, ngắm thành phố, đón gió biển, tận hưởng thời gian nghỉ dưỡng thật thoải mái.

The infinity swimming pool for adults and children on the rooftop gives you a wonderful relaxing space with your 
beloved. You can watch the city from above, catch the sea breeze and enjoy a healthy relaxing time.
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nhà hàng pharaoh
PHARAOH RESTAURANT

Nhà hàng Pharaoh với sức chứa hơn 100 khách được đặt ở tầng 09. Với một không gian được 
thiết kế sang trọng và thanh lịch cùng một đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, hiếu 
khách, chắc chắn sẽ làm Quý khách hài lòng khi thưởng thức Buffet sáng, các bữa tiệc hội ngộ 
cùng những món ăn truyền thống Việt Nam và Á – Âu.

Pharaoh Restaurant, with a capacity of more than 100 guests, is located on the 9th floor. The 
restaurant serves traditional Vietnamese cuisine, as well as other Asian and European dishes. A 
luxurious and elegant space with a team of professional and hospitable service staff is sure to 
make you satisfied when enjoying a breakfast buffet or reunion parties with us. 
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QUÁN BAR NGẮM THÀNH PHỐ
CITY VIEW SKY BAR

City View Sky Bar tọa lạc trên tầng thượng. Từ đây, Quý khách sẽ nhìn ngắm toàn cảnh thành 
phố Đà Nẵng đẹp như mơ cùng với những cơn gió biển tuyệt vời, Quý khách chiêm ngưỡng 
bãi biển Mỹ Khê, cầu Trần Thị Lý lung linh huyền ảo, Cầu Rồng thơ mộng, Cầu Thuận Phước 
hùng vỹ, trực diện với sân khấu pháo hoa và tòa nhà hành chính từ trên cao với những ly cà 
phê biết kể chuyện.

City View Sky Bar is located on the top floor. From here, you have a panoramic view of the 
beautiful Da Nang city. It must be an unforgettable experience to sit on the rooftop while slowly 
sipping coffee, looking over the fanciful My Khe Beach, sparkling Tran Thi Ly, dreamy Dragon 
Bridge, magnificent Thuan Phuoc Bridge, the fireworks stage and the City Hall opposite the 
hotel.

QUANG CẢNH PHÍA ĐÔNG | VIEW OF THE EAST SIDE

QUANG CẢNH PHÍA TÂY | VIEW OF THE WEST SIDE

QUANG CẢNH PHÍA NAM | VIEW OF THE SOUTH SIDE
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Khách sạn Pharaoh Đà Nẵng  được xây dựng với phong cách kiến trúc độc 
đáo có một không hai ở Việt Nam với nét văn hóa Ai Cập cổ đại chủ đạo 
hòa quyện với văn hóa Đông Phương thỏa mãn tiêu chuẩn 4* Boutique. 
Khách sạn 10 tầng có hệ thống 50 phòng nghỉ với trang thiết bị tiện ích. 
Tất cả các phòng nghỉ đều có cửa sổ lớn đón gió biển tự nhiên, bao quanh 
khách sạn là cây xanh, hoa lá tạo cho Quý khách cảm giác thoải mái, 
thăng hoa và gần gũi với thiên nhiên.

Pharaoh Hotel Danang is designed with a unique architectural style in 
Vietnam with ancient Egyptian culture mainstreaming with Eastern culture to 
meet 4* Boutique standards. The 10-storey hotel with 50 rooms is equipped 
with sophisticated furniture. All rooms have large windows to receive the 
natural sea breeze. The hotel is surrounded by trees and flowers to make 
you feel comfortable, amazed and close to nature.

phòng nghỉ
ROOMS & SUITES

1 Deluxe King 02 22

2 Executive King with Balcony 02 5

3 Twin Room with Balcony 02 16

4 Family Room 04 2

5 Family Suite 04 2

6 Family Connecting 04 3

7 Extra person 01 -

8 Extra bed 01 -

TT
No.

LOẠI PHÒNG
Room Type

KHÁCH
Occ

SL PHÒNG
No. Of Room

GIÁ (VND)
Rate (VND)
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Deluxe King
Diện tích: 25m2, có một giường King rộng 1.8m, hướng 
nhìn ra hướng Đông, Tây, Nam thành phố Đà Nẵng 
lung linh từ cửa sổ rộng 2mx1,2m. Xung quanh phòng 
có trồng cây xanh, bồn hoa tạo cảm giác gần gũi thiên 
nhiên. Nội thất phong cách Ai Cập cổ, tiện ích, phòng 
tắm riêng với vòi hoa sen.

Phòng này Phù hợp cho một đến hai người lớn và một 
trẻ em.

Giá bán: ..................../1 ngày đêm (........ USD/1 
ngày đêm).

A 25m2 room, with a king-size bed of 1.8m wide, 
overlooks the East, West and South of Da Nang city 
and shimmers in the light from 2mx1.2m wide window. 
It is surrounded by trees and beautiful flowers to bring 
guests close to the nature. The antique Egyptian-style 
furniture and private bathroom create comfort and 
sophistication.

The room is suitable for one to two adults + a child. 

Price: ..................../night (.........USD/night).
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Executive King with Balcony
Diện tích: 32m2 , có một giường 1.8m, Hướng chính 
nam, chếch đông, tây nhìn toàn thành phố từ cửa sổ 
hoặc ban công trực diện với đường Phạm Văn Đồng, 
Cầu Trần Thị Lý, có thể ngắm khu bắn pháo hoa, bãi 
biển Mỹ Khê, có trồng cây xanh, bồn hoa đẹp tạo cảm 
giác gần gũi thiên nhiên, nội thất phong cách Ai Cập 
cổ, tiện ích, có bồn tắm riêng.

Phòng này Phù hợp cho  một đến hai người lớn và một 
trẻ em, có thể bố trí thêm giường phụ nếu Quý khách 
yêu cầu.

Giá bán: ................../1 ngày đêm (........ USD/1 
ngày đêm).

A 32m2 room, with a King-sized bed 1.8m wide, 
overlooks South, East and West of the city from the 
window or balcony facing Pham Van Dong Street, Tran 
Thi Ly Bridge, the fireworks competition stage, My Khe 
Beach. It is surrounded by flower and trees to bring 
guest close to nature. Its ancient Egyptian style furni- 
ture creates a distinctive beauty (private bathroom with 
shower and bathtub).

The room is suitable for one to two adults + a child 
(Extra bed is provided if requested).

Price: ..................../night (........  USD/night).
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Twin room with balcony
Diện tích: 32m2 , có hai giường rộng 1.2m và 1.4m , 
Hướng chính nam, chếch đông, chếch nhìn thành phố 
từ cửa sổ hoặc ban công chiêm nưỡng phố Phạm Văn 
Đồng, Cầu Trần Thị Lý, có thể ngắm khu bắn pháo hoa, 
bãi biển Mỹ Khê, có trồng cây xanh, bồn hoa đẹp tạo 
cảm giác gần gũi thiên nhiên, nội thất phong cách Ai 
Cập cổ, tiện ích, có bồn tắm riêng.

Phòng này PHÙ hợp cho một đến hai người lớn và một 
trẻ em.

Giá bán: ................../1 ngày đêm (........ USD/1 
ngày đêm).

A 32m2 room, with two beds of 1.2m and 1.4m wide, 
facing the South, East, overlooks the city from the win- 
dow or balcony to Pham Van Dong Street, Tran Thi Ly 
Bridge, fireworks competition stage, My Khe beach. It 
is surrounded by trees and beautiful flowers to bring 
guests close to the nature. The ancient Egyptian style 
furniture gives an incredible beauty. A Bathtub is 
included. 

This room is suitable for one to two adults + a child. 
Price: ................../night (........ USD/night).
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Family room
Diện tích: 40m2 , có hai giường rộng 1,4m, , hướng nhìn 
ra thành phố Đà Nẵng từ hai cửa sổ rộng 2mx1,2m, 
có trồng cây xanh, bồn hoa đẹp tạo cảm giác gần gũi 
thiên nhiên, nội thất phong cách Ai Cập cổ, tiện ích, 
phòng tắm riêng với vòi hoa sen và bồn tắm.

Phòng này Phù hợp cho hai đến bốn người lớn và một 
trẻ em.

Giá bán: ................../1 ngày đêm (........ USD/1 
ngày đêm).

A 40m2 room, with two bed of 1.4m wide, overlooks 
the East, West and South of Da Nang city and 
shimmers in the light from 2- 2mx1.2m wide windows. 
It is surrounded by trees and beautiful flowers to bring 
guests close to the nature. The antique Egyptian-style 
furniture and private bathroom with shower and bathtub 
create comfort and sophistication

This room is suitable for two adults to four adults + one 
child.

Price: ................../ night (........ USD/night).
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Family Suite
Diện tích: 40m2, có hai giường rộng 1,4 m, nhìn thành 
phố từ ban công rộng 10m2  nhìn toàn cảnh Thành Phố 
từ các hướng Đông, Tây và chính Nam ra đường Phạm 
Văn Đồng, Cầu Trần Thị Lý, có trồng cây xanh, bồn hoa 
đẹp tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên, nội thất phong 
cách Ai Cập cổ, tiện ích có trang bị bếp nấu ăn riêng, 
bồn tắm riêng. Phù hợp với nghỉ dưỡng cao cấp, nghỉ 
dưỡng gia đình. Có trang bị bếp để Quý Khách có thể 
thể trải nghiệm tự nấu ăn trong thời gian nghỉ dưỡng.
Phòng này phù hợp cho Quý Khách lựa chọn để nghỉ 
dưỡng cho 1 người lớn hoặc hai người lớn + 2 trẻ em 
cho đến bốn người lớn và + 1 trẻ em. 

Giá bán: ................../1 ngày đêm (........ USD/1 
ngày đêm).

A 40m2 room, with two 1.4m wide beds, views the 
city from the 10m2 wide balcony to the East, West and 
the South to Pham Van Dong Street, Tran Thi Ly Bridge, 
with trees and beautiful flowers creating a sense of 
closeness to nature. Its ancient Egyptian style furniture 
gives an incredible beauty. It is equipped with private 
bathroom with shower and bathtub, suitable for family 
convalescence. A separate kitchen is for guests to cook 
during the stay. 

This room is suitable for one to two adults + 2 children 
or for up to four adults and + 1 child. 

Price: .................. night (........ USD/night).
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Family ConNecting
Là loại phòng được nối thông qua cửa đi nối giữa phòng 
Executive King with Balcony và phòng Twin room with 
Balcony tạo ra không gian chung hai phòng, với tổng 
diện tích 32m2+32m2 = 64m2, một phòng có giường 
rộng 1.8m được nối với phòng bên cạnh có hai giường 
rộng 1,2 m + 1,4 m, hướng nam nhìn thành phố từ mỗi 
phòng qua cửa sổ hoặc ban công chiêm ngưỡng vẻ đẹp 
toàn thành phố: phố Phạm Văn Đồng, Cầu Trần Thị Lý,  
bãi biển Mỹ Khê, khu bắn pháo hoa. Được trồng cây 
xanh, bồn hoa đẹp tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên, 
nội thất phong cách Ai Cập cổ, tiện ích, có bồn tắm 
riêng ở mỗi phòng.

Phòng này Phù hợp cho Quý Khách lựa chọn tuyệt vời 
để nghỉ dưỡng gia đình với hai người lớn và ba trẻ em, 
có thể bố trí thêm gường phụ để thêm 01 người lớn hoặc 
trẻ em.

Giá bán: ................../1 ngày đêm (........ USD/1 
ngày đêm).

This type of room is the combination of the Executive 
King with Balcony and the Twin room with Balcony 
connected through a door, creating a shared space of 
two rooms, with a total area of 64m2(32m2 + 32m2) 
with a 1.8m wide bed and two beds of 1.2m + 1.4m in 
width. The room faces the city on both sides, embracing 
the amazing view of Pham Van Dong Street, Tran Thi Ly 
Bridge, My Khe Beach and fireworks competition stage.  
Trees and beautiful flowers around the room create a 
sense of harmony with nature. Its ancient Egyptian style 
furniture gives an incredible beauty and sophistication. 
The room is equipped with two private bathrooms with 
showers and bathtubs.

This room is suitable for guests looking for a place to 
stay on for a family vacation with two adults and three 
children (extra beds provided if required).

Price: ................../ night (........ USD/night).
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Đà Nẵng là một thành phố biển với bãi biển dài hơn 60 km. Với lợi thế bãi 
biển đẹp, trải dài thoai thoải và cát trắng miên man, Biển Đà Nẵng được 
tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là 1 trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành 
tinh. Ngụp lặn trong nước biếc, nô giỡn với những con sóng và tắm nắng 
trên bãi cát trắng mịn đủ để mang lại cho bất kỳ ai cảm giác thư giãn sau 
những giờ làm việc. Không những vậy, có rất nhiều dịch vụ biển cho bạn 
trải nghiệm như canoing, Dù kéo, lướt ván, chèo thuyền chuối, motor nước, 
lặn biển ngắm san hô

Da Nang is a coastal city with a 60 km long shoreline. With smooth and 
sandy beaches running along the coast, Da Nang beach is voted by Forbes 
(U.S.) to be one of the six most beautiful beaches in the world. Emerge 
yourself in the sapphire water, play with the waves or just sunbathe on the 
fine beach and you will get to relax and unwind after a hard-working day. 
What’s more, a selection of beach games are available on your demand: 
canoeing, parasailing, jet-skiing, banana boats, scuba-diving, …

thành phố đà nẵng
DA NANG CITY

bãi biển ĐÀ NẴNG
DA NANG BEACHES
Trải dài trên 60 km từ chân đèo Hải Vân đến Non Nước với nhiều 
bãi biển cát trắng mịn, đẹp, thơ mộng và đã được bầu chọn là 01 
trong 06 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh (tạp chí Forbes, Mỹ bình 
chọn)

Stretching over 60 km from Hai Van Pass to Non Nuoc, Danang’s 
beaches specially with their white silky sand were voted 01 in 06 
most luxurious beaches on planet by Forbes Magazine.

bán đảo sơn trà
SON TRA PENINSULA
Nằm cách trung tâm thành phố 10km về phía Đông Bắc, bán đảo 
Sơn Trà được xem là khu rừng già nguyên sinh trong lòng thành 
phố trẻ.

Located 10 km from the City center to the Northeast, Son Tra Penin- 
sula is considered the old eco-jungle within a young City.

ngũ hành sơn
MARBLE MOUNTAINS
Ngũ Hành Sơn là quần thể gồm có 6 ngọn NÚI: Thủy Sơn, Kim 
Sơn, Hỏa Sơn (gồm có Dương Hỏa Sơn và Âm Hỏa Sơn), Thổ Sơn, 
Mộc Sơn.

Located 7 km from the City center to the southeast, it is considered 
the “Landscape of Southern Sky” with 5 mountains named after 5 
elements Metal – Water – Wood – Fire – Earth.

núi bà nà
BA NA HILL
Nằm cách Đà Nẵng 25 km về phía Tây Nam ở độ cao 1.487m 
so với mực nước biển, Bà Nà được xem là một “Vùng ôn đới trong 
rừng nhiệt đới” bởi khí hậu mát mẻ quanh năm, trong ngày có thể 
tận hưởng được 4 Mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.

25 km to the southwest of Da Nang at an altitude of 1,487m, Sun 
World Ba Na Hills are considered as “One temperate place in the 
tropical forest” because the climate is cool all the year round and 
you can enjoy four seasons within a single day.

ĐÈO HẢI VÂN
HAI VAN PASS
Nằm trải dài theo sườn Núi Hải Vân, đèo Hải Vân cao 500m so với 
mực nuớc biển, là ranh giới tỉnh Thừa Thiên – Huế và thành phố Đà 
Nẵng. Khi dừng chân nơi đây, vua Lê Thánh Tông đã phong tặng 
là “Thiên hạ đệ nhất Hùng quan”.

Hai Van Pass is one of the most scenic hillside roads in Vietnam. 
When braving the steep winding roads of a paved mountain pass, 
you will have a chance to discover peace,quiet and history along 
the way…

Bảo Tàng Điêu Khắc Chăm
MUSEUM OF CHAM SCULPTURE
Được xây dựng từ năm 1915, cho đến nay, Bảo tàng Điêu khắc 
Chăm là nơi lưu giữ và trưng bày các hiện vật tiêu biểu nhất của nền 
nghệ thuật điêu khắc Chăm qua gần mười thế kỷ (V-XV).

The Museum’s first building was opened in 1915, but many Cham 
sculptures collected in Da Nang and elsewhere were brought to the 
site over the preceding 20 years.
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25 Ly Thanh Tong Street,
An Hai Bac Ward, Son Tra District, 

Da Nang, Vietnam

PHONE +84 236 3227 222

envelope info@pharaohotel.com

globe www.pharaohotel.com


