
LIÊN HỆ ĐẶT PHÒNG
FOR RESERVATIONS

Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, tiêu chuẩn 4 sao, tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, trở thành một địa 
chỉ sang trọng bậc nhất nơi đây. Nét duyên dáng của miền sơn cước, vẻ ấm áp, hài hòa của kiến trúc, một không gian 
lịch lãm, tầm vóc của thương hiệu... chính là những yếu tố cho du khách lựa chọn chúng tôi khi đến phố núi Ban Mê.
Saigon - Ban Me Hotel, 4-star standard, is located at the centre of Buon Ma Thuot city, becoming the most luxurious 
place here. The charm of the region, the warmth, the harmony of architecture, the space of elegance, the stature of the 
brand ... are the factors for visitors to choose us when they come to Ban Me.

ĐỊA ĐIỂM LÝ TƯỞNG
THE PERFECT LOCATION

ĐIỂM THAM QUAN NỔI BẬT
MUST-SEE ATTRACTIONS

01 - 03 Phan Chu Trinh, Buon Ma Thuot, Dak Lak Province
Tel: +84 262 3685 666 | Fax: +84 262 3685 888

E-mail: sales@saigonbanmehotel.com.vn | www.saigonbanmehotel.com.vn

        Điểm đến / Place

Bào tàng Đắklắk / Dak Lak Museum

Làng cà phê Trung Nguyên / Trung Nguyen Coffee Village

Thác nước / Waterfalls  – Dray Sap, Dray Nur

Hồ Lak, huyện Lak / Lak Lake, Lak District

Vườn quốc gia Yok Đôn, huyện Buôn Đôn / Yok Don 
National Park, Buon Don District

Sân bay Buôn Ma Thuột / Buon Ma Thuot Airport
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Khoảng cách từ Khách sạn đến / Just minutes’ distance from:

THÁC NƯỚC / WATERFALLS  – DRAY SAP, DRAY NUR
Đứng thứ hai sau cà phê, Đắk Lắk được biết đến với hàng chục thác nước tuyệt vời và nổi tiếng đều cách hơn 1 giờ đi 
xe từ Buôn Ma Thuột. Thác nước Dray Sap và Dray Nur là nơi tuyệt đẹp trong cả hai mùa khô và ướt, chúng chỉ được 
ngăn cách nhau bởi một quãng đường bộ ngắn. Bơi trong dòng nước trong suốt như pha lê, thưởng thức một bữa ăn ngoài 
trời và chụp ảnh với người dân địa phương thân thiện, những người thích tụ tập ở đây và tận hưởng thời gian rỗi của họ 
với gia đình và bạn bè.
Beside being famous for its coffee brand, Dak Lak is known for its dozens of beautiful waterfalls and the most famous 
falls are both located within an hour of Buon Ma Thuot. Dray Sap and Dray Nur waterfalls that are stunning places in 
either the wet or dry seasons and are only separated by a short walking. Swimming in the crystal clear water, enjoying a 
picnic and taking photos with the friendly locals who love to gather here and enjoy their free time with family and 
friends.

HỒ LẮK, HUYỆN LẮK / LAK LAKE, LAK DISTRICT
Viên ngọc trên vương miện của Đắk Lắk, Hồ Lắk là một trong những địa điểm phong cảnh đẹp nhất và thật sự thanh bình 
ở Việt Nam. Ở giữa một thung lũng màu mỡ rộng mở, hồ Lak co lại đáng kể trong mùa khô, nhưng vẫn có rất nhiều động 
vật hoang dã cho bạn nhìn ngắm và còn có làng M’nông gần đó để khám phá. Đường vào có chút dễ dàng hơn khi nước 
hồ thấp xuống, nhưng đừng lo lắng, nếu bạn không muốn ướt chân, có chiếc thuyền dài truyền thống và voi để cưỡi 
quanh năm.
Lak Lake which is compared as the jewel of Dak Lak as well as one of the most scenic and truly peaceful spots in 
Vietnam. In the middle of an expansive and fertile valley, the Lake shrinks significantly in the dry season but still has 
plenty of wild animals to enjoy and M’nong village nearby to discover. The entrance is easier when the lake water level 
is lower but don’t worry, if you don’t want to get you feet wet there are traditional long boat and elephant for you to ride 
all year round.

VƯỜN QUỐC GIA YOK ĐÔN, HUYỆN BUÔN ĐÔN / YOK DON NATIONAL PARK, BUON DON DISTRICT
Gần biên giới Campuchia và cách Buôn Ma Thuột khoảng 35 km, Yok Đon là một trong những khu vườn quốc gia lớn 
nhất ở Việt Nam và là nơi cưỡi voi phổ biến nhất. Có hai khu du lịch liên hợp dọc sông Serepok, nơi đó cũng là nơi tuyệt 
vời cho bữa ăn trưa.
Closed to the Cambodian border and about 35 km from Buon Ma Thuot, Yok Don that is one of the biggest National 
Parks in Vietnam and the most popular place to ride elephants. There are two tourist complexes along the Serepok River 
which are also great places for having lunch.

Tản bộ
Walk



PHÒNG NGHỈ
ACCOMMODATIONS

Khách sạn được thiết kế 131 phòng nghỉ sang trọng, rộng rãi 
theo phong cách hiện đại, với trang thiết bị đạt tiêu chuẩn 4 sao 
quốc tế; tất cả phòng nghỉ đều có cửa sổ lớn hướng nhìn toàn 
cảnh thành phố, mang lại không gian thư giãn thoáng đãng và 
thoải mái sau một ngày công tác hoặc một chuyến đi chơi xa.

The hotel comprises 131 luxurious and spacious guest rooms, 
designed in a modern style, and equipped accordance with a 
4-star hotel international standard. All the rooms have large 
windows overlooking panoramic view of the city, bringing airy 
and relaxed space after a day of work or a long trip.

It is the best fantastic and  perfect destination where 
guests admire the overlooking views of the city Buon 
Ma Thuot. The cosy and elegant space with some VIP 
dining rooms is suitable for any wedding, birthday, 
banquet, à la carte parties...
Location:   16th Floor
Capacity:   200 pax
Opening hours:  06:00 - 22:00

NHÀ HÀNG LA VICTORIA
LA VICTORIA RESTAURANT 

Điểm đến tự hào và đẳng cấp trên đỉnh cao bật nhất 
Buôn Ma Thuột, nơi Quý khách sẽ tận hưởng toàn cảnh 
tuyệt đẹp của thành phố, không gian Nhà hàng sang 
trọng ấm cúng phù hợp cho buổi tiệc cưới, sinh nhật, 
chiêu đãi...
Vị trí:    Tầng 16 
Sức chứa:   200 khách
Giờ mở cửa:  06:00 - 22:00

LOBBY LOUNGE 

Sau chuyến hành trình đầy mệt mỏi, không có gì thú vị 
hơn là thưởng thức cốc nước trái cây mát lạnh hay ly 
kem ngọt ngào trong khi làm thủ tục nhận phòng. Hòa 
vào không gian ấm cúng và lịch lãm, quầy cà phê đại 
sảnh là nơi lý tưởng để quý khách gặp gỡ bạn bè hay tiếp 
đón đối tác một cách thoải mái nhất.
Vị trí:    Khu vực sảnh
Sức chứa:   100 khách
Giờ mở cửa:  06:00 - 21:00

Getting tired after a long journey, nothing is greater than 
enjoying a cool fruit juice or a tasty ice-cream at the 
lobby lounge as complimentary welcome drink from the 
hotel. The lobby lounge is designed in warm and elegant 
style becomes an ideal scene for in-house guests to make 
business with outsiders.
Location:   Lobby
Capacity:   100 pax
Service hours:   06:00 - 21:00

NHÀ HÀNG & QUẦY BAR
RESTAURANT & BAR

PHÒNG HỘI THẢO
METINGS / EVENT FACILITIES

Khách sạn gồm có ba phòng hội thảo với sức chứa từ 80 
đến 400 khách, trong đó phòng được thiết kế chuyên 
biệt, với hệ thống âm thanh và ánh sáng hiện đại, đáp 
ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
The Hotel has 3 (three) meeting rooms with a capacity 
of 80 to 400 pax, designed with a versatile and diverse 
manner, with a state-of-the-art sound and lighting 
system that meets all customers’ needs.

Enjoy the taste of excellence culinary at Bazan 3 restau-
rant where the talented chefs put their love, passion and 
art into the dishes to serve their customers. Those 
customers who once enjoyed these dishes will remem-
ber the flavor of them forever.
Location:   3th  Floor
Capacity:   400 pax
Service hours:   06:00 - 22:00 

Superior

Deluxe

Premier Suite
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Diện tích
Area (m2)

Loại phòng
Room type

Số lượng
No. of rooms

NHÀ HÀNG BAZAN 3
BAZAN 3 RESTAURANT

Hãy cảm nhận hương vị ẩm thực tuyệt hảo tại nhà hàng 
Bazan 3. Những đầu bếp tài hoa đã đặt trọn tình yêu, 
niềm đam mê và tính nghệ thuật vào những món ăn để 
phục vụ thực khách. Những ai đã từng thưởng thức một 
lần đều nhớ mãi hương vị đặc trưng của từng món ăn nơi 
đây. 
Vị trí:    Tầng 3
Sức chứa:  400 khách
Giờ mở cửa:  6:00 - 22:00

KHU THƯ GIÃN
RECREATION CENTRE

SPA & MATXA
SPA & MASSAGE

Các chuyên gia sẽ mang đến cho Quý khách sự sảng 
khoái tinh thần trong không gian thanh bình, giai  điệu 
du dương và hương thơm phảng phất của các loại tinh 
dầu.
Vị trí:   Tầng 3
Giờ mở cửa:  10:00 - 22:00

NHÀ HÀNG BAZAN 1
BAZAN 1 RESTAURANT

Nhà hàng Bazan 1 chuyên phục vụ các bữa sáng, trưa, tối, các 
món chọn theo khẩu vị Việt - Á - Âu. Nơi đây cũng có thể trở 
thành nơi tổ chức tiệc cưới hay tiệc chiêu đãi khách hàng. 
Vị trí:    Tầng 1
Sức chứa:   400 khách
Giờ mở cửa:  06:00 - 22:00
Bazan 1 Restaurant serves breakfast buffet, lunch, dinner, gala 
dinner, a-la-carte in European - Asian - Vietnamese cuisine.
Location:   1st Floor & Mezzanine
Capacity:   400 pax
Opening hours:  06:00 - 22:00
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HỒ BƠI
SWIMMING POOL

Quý khách sẽ thực sự thư giãn với những giây phút tuyệt vời 
tại hồ bơi sau một ngày bận rộn.
Vị trí:     Tầng 4
Giờ mở cửa:   06:00 - 21:00

Unwind the day of travelling with many activities and escape 
from the bustling life, swim and relax.
Location:    4th Floor
Opening hours:                06:00 - 21:00

Offers you exceptional treatments to refresh your body in 
tranquil atmosphere with Balance & Harmony.
Location:   3rd Floor
Opening hours:  10:00 - 22:00

PHÒNG TẬP THỂ LỰC
FITNESS CENTRE

Hãy trải nghiệm các trang thiết bị hiện đại để duy trì sức khỏe 
của Quý khách trong suốt kỳ nghỉ.
Vị trí:     Tầng 4
Giờ mở cửa:   06:00 - 21:00

Experiences the healthy and fun lifestyle with state-of-the-art 
fitness equipment during your vacation.
Location:    4th Floor
Opening hours:               06:00 - 21:00

DỊCH VỤ TẠI KHÁCH SẠN
HOTEL SERVICES
Dịch vụ lễ tân 24/24 / 24-hour front desk
Dịch vụ văn phòng / Business Centre
Dịch vụ bưu điện / Postal services
Dịch vụ đặt vé máy bay / Air ticket reservation
Dịch vụ đặt phòng khách sạn / Hotel room booking
Dịch vụ cho thuê xe / Car rental
Dịch vụ đổi ngoại tệ / Currency exchange
Dịch vụ giặt ủi / Laundry service
Dịch vụ phục vụ tại phòng / Room services
Quầy thông tin du lịch / Tour desk
Quầy hàng lưu niệm / Souvenir shop

VICTORIA 1

VICTORIA 2

VICTORIA 3

CHAPI 2

CHAPI 3

BAZAN 1&3


