HÃY TIẾT KIỆM CHI PHÍ
KHI ĐI DU LỊCH TẠI HÀ NỘI
BẰNG HÌNH THỨC
SỬ DỤNG DỊCH VỤ CĂN HỘ CHO THUÊ
Căn hộ của chúng tôi nằm tại
trung tâm thành phố Hà Nội. Các
bạn chỉ mất 5 phút đi bộ là đến
điểm dừng xe buýt chất lượng cao
dành riêng cho tuyến đi sân bay
Nội Bài và ngược lại, chỉ mất 10
phút đi bộ là bạn đã đến khu phố
cổ Hà Nội là điểm đến hấp dẫn
cho các bạn muốn tìm hiểu, khám
phá về 1 Hà Nội cổ xưa. Là trung
tâm mua sắm hàng thủ công mỹ
nghệ, thổ cẩm và cũng là nơi để thử những món ẩm thực nổi tiếng của
Thủ Đô. Các bạn có thể đi bộ từ căn hộ ra Hồ Hoàn Kiếm trong vòng 8
phút, vào những ngày cuối tuần từ tối thứ 6 đến đêm Chủ Nhật nơi đây
sẽ kết nối với khu phố cổ Hà Nội tạo thành quần thể phố đi bộ, sẽ có các
trương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp với ẩm thực đường phố là nơi
rất đáng để bạn phải đến mỗi dịp ghé thăm Hà Nội.
Dịch vụ phòng của chúng tôi bao gồm 2 phòng mỗi phòng 1 giường đôi,
1 phòng ăn với bếp riêng biệt, điều hoà, bình nước nóng, bàn là, máy
sấy tóc, khăn tắm, nước rửa tay, nước tắm, dầu gội đầu, đồ ăn nhẹ,
nước tinh khiết, trà Dilmah, cafe gói và ấm đun nước siêu tốc, internet
cáp quang tốc độ cao, truyền hình cáp.
Giá phòng:
Phòng 1 có ghế sofa: 20 USD/1 đêm cho 1-2 người, khi phát sinh người
thứ 3: 5usd/ đêm nhưng không quá 3 người).
Phòng 2 tối đa 2 người: 15 USD/1 phòng/1 đêm.
Thuê cả nhà giá 30 USD/1 đêm.
Các bạn có nhu cầu xin để lại tin nhắn chúng tôi sẽ trả lời ngay khi có
thể.
Liên hệ: Đỗ Lê Dũng
Tel.:0084 902 366 707 hay 0084 919 068 899
Xem chi tiết tại fb: Dịch Vụ Căn Hộ Cho Thuê Tại Hà Nội

