
Cùng nhau chúc mừng năm mới theo cách thật riêng tại nhà hàng và quầy bar của khách sạn New World Saigon. 

Đón Tất Niên tuyệt vời cùng đại tiệc Hải Sản, kết hợp cùng những món ăn đặc trưng mang đậm không khí Tết 

tại nhà hàng Parkview, tận hưởng không khí Tết theo phong cách Trung Hoa tại nhà hàng Dynasty, 

đừng bỏ lỡ những món tráng miệng khó cưỡng, và sôi động cùng bữa tiệc cocktail tại Whisper Bar & Lounge 

trong dịp Tết Nguyên Đán 2019.

 

This Tet, New World Saigon Hotel invites you to celebrate in glamorous style on our restaurants and bar. This fabulous 

Lunar New Year feast features a selection of International and the freshest seafood delights at Parkview, 

auspicious Chinese Set Menus at Dynasty, savor gourmet canapés and light bites

 at a dazzling cocktail party at Whisper Bar and Lounge.



Biểu Diễn Múa Lân Đón Năm Mới
11:00 đến 12:00
5 tháng Hai,  2019

Mở đầu năm mới cùng màn trình diễn của các nghệ nhân Lân Sư Rồng 

tại sảnh chính khách sạn. Diễn ra từ 11:00 đến 12:00, các nghệ sĩ sẽ 

biểu diễn những tiết mục đặc sắc và trao may mắn đầu năm cho 

tất cả khách tham dự.

Lion Dance  Performance
11 a.m. to 12 p.m.
5 February, 2019 

Celebrate Tet in Sumptuous Style with Lion Dance Performance at 

New World Saigon Hotel main lobby. From 11:00 a.m. to 12:00 p.m., 

the lions are performed to bring luck and fortune to all customers 

attends on lobby.

Cal l igraphy Writ ing 
11 a.m. to 12 p.m.
5 February, 2019

From 11:00 a.m. to 12:00 p.m. on the first day of Lunar New Year, 

Old Master gives Calligraphy following requests with the meaning 

of giving luck, happiness and success for everyone.

Tặng Chữ Đầu Năm 
11:00 đến 12:00
5 tháng Hai,  2019

Từ 11:00 đến 12:00, 

Ông Đồ sẽ viết tặng chữ theo yêu cầu với mong muốn 

mang lại may mắn, hạnh phúc và thành công cho quý khách.



Thưởng Món Ngon Hảo Hạng tại  Dynasty 
28 tháng Một đến 11 tháng Hai, 2019

Tiệc Trưa: 11:30 đến 15:00 / Tiệc Tối: 18:00 đến 22:00

Nhà hàng Dynasty, lầu 1

Tết Nguyên Đán là thời điểm đặc biệt dành cho gia đình quây quần thưởng thức bữa ăn cùng nhau. Mỗi món ăn lễ hội biểu thị cho May Mắn – Sức Khỏe –Tài Lộc – Bình An. 

Nhà hàng Dynasty giới thiệu đến quý khách Bốn lựa chọn hấp dẫn cho ngày Tết Nguyên Đán hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho những ngày Tết.

Celebrate Lunar New Year with Chinese Cuisine at Dynasty 
28 January to 11 February, 2019

Lunch: 11:30 a.m. to 3 p.m. / Dinner: 6 to 10 p.m.

 Dynasty Chinese Restaurant, First Floor

Families gather on Lunar New Year for one of the most important meals of the year. Each festive dish signifies good health and fortune. 

We present 4 iconic Lunar New Year choices across the region that will pique your taste buds and offer you an unparalleled gastronomic experience.

Poon Choy Yue Sang Dynasty Set MenuNian Gao

Yue Sang Cá Hồi / Salmon Yue Sang

• Phần Lớn / Big size: 960,000VNĐ

• Phần Nhỏ / Small size: 480.000VNĐ

Yue Sang Bào Ngư / Abalone Yue Sang 

• Phần Lớn / Big size: 1,160,000VNĐ

• Phần Nhỏ / Small size: 580,000VNĐ

Trong văn hóa Trung Quốc, "Nian Gao" 

tượng trưng cho sự phồn thịnh. 

Sở hữu ngay với chỉ 330,000VNĐ 

cho một hộp bánh

These special Lunar New Year treats 

are beautifully packaged in a 

medium box featuring one fish 

at VND330,000 per box

Thực đơn 8 món hảo hạng và 

thức uống miễn phí kèm theo.

Start the Year of the Pig with a lavish 

Lunar New Year party.

Thực Đơn 1 / Set Menu 1: 1,380,000 VNĐ
Thực Đơn 2 / Set Menu 2: 1,580,000 VNĐ

Vị Hải Sản / Seafood 
• Phần Lớn / Big Size: 3,880,000VNĐ
• Phần Nhỏ / Small Size: 2,680,000VNĐ

Vị Hỗn Hợp / Mixed: 
• Phần Lớn / Big Size: 2,880,000VNĐ
• Phần Nhỏ / Small Size: 1,980,000VNĐ

Vị Rau Củ / Vegetable: 
• Phần Lớn / Big Size: 1,880,000VNĐ
• Phần Nhỏ / Small Size: 1,280,000VNĐ



Món Quà Đầu Năm 
25 tháng Một đến 11 tháng Hai,  2019

Tận hưởng món quà đầu năm với kỳ nghỉ thượng hạng tại khách sạn New World Saigon! 

Không gian Tết, thực đơn đa dạng cùng với giá phòng hấp dẫn kèm theo nhiều ưu đãi bất ngờ sẽ khiến cho kỳ nghỉ của quý khách 

trở nên truyệt vời hơn bao giờ. Với giá phòng từ 2,388,000 VNĐ một đêm, bao gồm bữa sáng và 

những lợi ích cao cấp sau khi nâng cấp phòng.

Lunar New Year’s  Room Package
25 January to 11 February, 2019

This Lunar New Year’s relish in a festive and fabulous holiday stay at New World Saigon Hotel! 

With stunning decorations and glittering celebrations at each of our distinctive restaurants, 

your holidays are sure to sparkle, plus, enjoy special seasonal package room rates started at VND 2,388,000 

including buffet breakfast and premier benefits upgrade.

*Quy định và Điều Khoản áp dụng / *Terms and Conditions applied


