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The Day of Your Dream !
Cưới là giây phút thiêng liêng khẳng định cho một tình yêu đã đến lúc thăng hoa lên một cung 
bậc mới. Kể từ thời khắc này, tổ ấm hôn nhân viên mãn sẽ được hai người tạo dựng nên bằng 
những viên gạch thấu cảm, chân thành, trách nhiệm và tấm lòng thuỷ chung son sắt.

Với ý nghĩa thiêng liêng ấy, Paddington Hotel Halong Bayview sẽ là minh chứng khoảnh khắc 
hai nửa hạnh phúc khẽ thì thầm lời yêu trong không gian ngập tràn rực rỡ sắc hoa và lời chúc 
phúc của những người thân thương.

Hãy đến với chúng tôi để các cặp đôi luôn có được một khởi đầu thật trọn vẹn.

Marriage is an ultimate moment to prove that a love is about to sublimate to a new high level. 
From this moment on, the perfect marriage will be meticulously built by the two persons with 
united empathy, sincerity, responsibility and two loyal hearts.

At Paddington Hotel Halong Bayview, we are proud to be a testament to the moment of the 
two happy hearts becoming ONE amongst the most spectacular and luxerious setting filled 
with love, happiness, and blessings of their loved ones.





Why us?

Cost effective and flexibility 
Diverse Wedding styles: Greece, Romantic, Modern and Cozy yet luxurious
Large wedding halls with geneous sizes and high ceilings
Top culinary experience by our talented Chefs with over 20 years of experience in banquet service
Live broadcast video system
Prime location, right in the heart of Halong City
Full HD LED screen provides wonderful & vivid images
The sound & lighting system is designed and equipped with the latest technology and effects
State-of-the-art and brandnew meeting facilities 
Spacious parking space

Chi phí hợp lý - Phù hợp cho mọi đối tượng
Đa phong cách Tiệc cưới: Hy lạp, Lãng mạn, Hiện đại, Ấm cúng, đẳng cấp và rất sang trọng
Sảnh tiệc có sức chứa siêu lớn, trần cao và hoàn toàn không cột 
Trải nghiệm ẩm thực hàng đầu cùng các đầu bếp hơn 20 năm kinh nghiệm phục vụ tiệc cưới
Truyền hình trực tiếp
Địa điểm thuận tiện giao thông giữa trung tâm thành phố
Màn hình LED Full HD cung cấp hình ảnh tuyệt vời & sống động
Hệ thống ánh sáng được thiết kế tạo hiệu ứng tối tân nhất, máy tạo khói...
Hệ thống âm thanh vượt trội đẳng cấp mang đến cho thực khách những phút giây giải trí 
âm nhạc đỉnh cao
Bãi đỗ xe rộng rãi, thoáng đãng





Hera Grand
Hera grand có không gian rộng 920 m2 và 
là một trong những khán phòng lớn nhất tại 
Hạ Long. Hệ thống sảnh cưới đa dạng, 
nhiều chức năng, có tổng sức chứa cho 830 
khách, với phong cách dịch vụ chuyên 
nghiệp hàng đầu. Hướng đến những sản 
phẩm – dịch vụ cao cấp với mục tiêu mang 
đến cho Quý khách hàng những trải 
nghiệm về chất lượng hoàn hảo và khác 
biệt.

The Grand Ballroom is a 920 sqm 
conference space and is one of the largest 
in Halong. The ballroom can host 830 guests 
for a banquet. For events that require snug 
surroundings, the ballroom can be divided 
into 2 separate rooms with separate foyers.





Phòng Mercury với cơ sở vật chất hiện đại 
bậc nhất có sức chứa lên tới 900 đại biểu phù 
hợp với các chương trình hội họp quan trọng, 
sự kiện lớn, hay các buổi đào tạo. Căn phòng 
với không gian mở hướng ra vịnh Hạ Long và 
cảnh quan thanh bình tạo cảm giác thật sự 
thoải mái. 
Mercury chắc chắn sẽ mang lại thành công 
cũng như những trải nghiệm đáng nhớ cho 
Quý Khách khi tổ chức sự kiện tại đây.

Mercury has a maximum capacity of 900 
delegates, lending itself to particularly well 
large presentations, training days or meetings. 
The room looks out the splendid UNESSCO site 
of Halong Bay, providing an attractive and 
stimulating setting for delegates.
The room can be personalised with our 
concept “Your Space” where you can add 
multiple features including flexible seating, 
lighting and ice breaker activities.

Mercury Grand



Sức chứa/ capacity
No. Venue Banquet CocktailArea (m2)

1

2

3
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Mercury Grand

920
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760

830

580
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1,100

760

900



Hera Grand 

Mercury Grand 



Culinary
Một phần vô cùng quan trọng của bữa tiệc ! 

Bằng tài năng của các đầu bếp và đội ngũ phục vụ chuyên 
nghiệp, khách sạn sẽ mang đến cho thực khách một phong cách 
Ẩm thực thời thượng đa dạng, phong phú, lạ mắt nhưng không 
kém phần tinh tế.

The essential part of the reception !

A gastronomic journey has been prepared by our talented chefs 
and service team to satisfy any of particular taste with intrigue.







This is our gift for the couple that celebrate the wedding at Paddington Hotel Halong Bayview. 
It’s on us and includes:
        One Night in a Premeum Room with Honey Moon Setup 
        Breakfast for Couple at Blue Lagoon Restaurant 
        A light meal for Couple before/ after wedding

Honey Moon Suite
Đây là món quà đặc biệt dành cho các cặp đôi khi tổ chức đám cưới tại khách sạn 
Paddington Halong Bayview. Bạn sẽ được tận hưởng:
       Một đêm nghỉ tại hạng phòng Premium với trang trí phòng tân hôn
       Ăn sáng cho cặp đôi tại nhà hàng Blue Lagoon
       Bữa ăn nhẹ cho cặp đôi trước hoặc sau tiệc cưới



  justmarried



  justmarried
Dịch vụ xe đón dâu cao cấp mui trần có trang trí hoa tươi.

Limousine car hire service with fresh flower decoration.

Limousine Service



Album cưới sẽ trở nên độc đáo hơn bao giờ 
hết với các góc máy sáng tạo trong không 
gian sang trọng như phòng nghỉ, bể bơi hay 
tận hưởng view đẹp nhất bao trọn vịnh biển 
di sản thiên nhiên thế giới ngay tại Glow Sky 
Bar trên tầng 18 của khách sạn.

Create your ultimate wedding album with a 
half day shooting in dream settings, from our 
luxurious guest rooms to stunning swimming 
pool and fantastic views over the UNESCO 
Heritage Site right from our Glow Sky Bar on 
18th Floor.

Pre-wedding 
Photography





Add: 02 Dien Bien Phu Street, Hong Ha Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province, Viet Nam
Tel: +84 203 383 2888        Email: info@paddingtonbayviewhalong.com         

Website: paddingtonbayviewhalong.com


