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brgkingsislandgolf.vn
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brglegendhillgolf.vn

Những làn gió đông lạnh đã tràn đến, báo hiệu ngày cuối năm đã cận kề. Là 
thời điểm để người dân ở khắp nơi ăn mừng lễ Giáng sinh và chuẩn bị chào 
đón năm mới, hứa hẹn nhiều niềm vui thú vị đón chờ phía trước. 
 
Hệ thống sân gôn BRG mong muốn mang đến không gian ấm cúng và 
không khí đoàn viên trong từng dịch vụ & trải nghiệm của gôn thủ . Những 
cây thông lung linh, món quà lấp lánh, vòng cây tầm gửi rung rinh trước cửa 
như hân hoan đón chào mọi người yêu gôn. Đên với hệ thống sân gôn BRG, 
Qúy gôn thủ sẽ được trải nghiệm những hố gôn đẹp và kỹ thuật, được tạo ra 
bởi những bậc thầy trong lĩnh vực gôn như Greg Norman, Jack Nicklaus II… 
cùng lúc đó thưởng thức nét ẩm thực độc đáo của hệ thống nhà hàng - nơi 
mang đến mỹ vị từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, Quý gôn thủ có thể 
nhận ngay ưu đãi giảm giá cuối năm tại cửa hàng Proshop cho những mặt 
hàng như trang phục, dụng cụ chơi gôn… từ các nhãn hiệu nổi tiếng. 
 
Đến với hệ thống sân gôn BRG để tận hưởng một mùa lễ hội ấm áp và dịch 
vụ chất lượng. 
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Hole in
ONE

NAME HOLE DATE

Cấn Phi Khanh

Nguyễn Quốc Thịnh

Phạm Cao Sơn

Nguyễn Phú Cường

Trịnh Ngọc Thạch

#04KC

#16 LS

#3 LS

#04 KC

#06 KC

3/11/2021

5/11/2021

10/11/2021

16/11/2021

25/11/2021

NAME HOLE DATE

Trần Bá Thiều

Trương Quý Hào

Nguyễn Đình Thắng

Nguyễn Mạnh Cường

#16

#16

#16

#16

07/11/2021

10/11/2021

13/11/2021

28/11/2021

NAME HOLE DATE

Nguyễn Văn Phong

Nguyễn Duy Luân

Nguyễn Đình Hiệp

02/11/2021

02/11/2021

24/11/2021

#11 Legends

#3 Masters

#5 Legends

NAME HOLE DATE

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Võ Thanh Ý

Hwang Hoik

03/11/2021

03/11/2021

07/11/2021

#16 Norman

#11 Norman

#8 Norman
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Tee off từ 2pm

Đặt chơi:

(84 - 24) 6262 9258
booking@brglegendhillgolf.vn

night
golf

Thứ Ba-Thứ Sáu: 2,400,000VNĐ
Cuối tuần: 2,900,000VNĐ

18 hố phí sân cỏ, caddie & xe chung 
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Điều khoản & điều kiện áp dụng

(84-24) 3368 6555
booking@brgkings is landgolf.vn

Tee off sau 2:30pm

Thứ 3 - Thứ 6

2.400.000VNĐ

Cuối tuần

2.600.000VNĐ

1 8  h ố  p h í  s â n  c ỏ ,  C a d d i e  &  X e  đ i ệ n  c h u n g

goLden sunsetgoLden sunsetgoLden sunset

now available

Please enquire for further details

0 9 7 4  3 3 6  8 8 3
gol facademy@brggroup.vn

ƯU ĐÃI GÔN ĐẶC BIỆT TẠI CÁC CƠ SỞ GÔN CỦA BRG

Bán thời gian / Toàn thời gian
TẠI KINGS ISLAND GOLF RESORT

CÁC VI TRÍ

HUÂN LUYÊN VIÊN
.

.



Điều khoản & điều kiện áp dụng

(84-24) 3368 6555
booking@brgkings is landgolf.vn

Tee off sau 2:30pm

Thứ 3 - Thứ 6

2.400.000VNĐ

Cuối tuần

2.600.000VNĐ

1 8  h ố  p h í  s â n  c ỏ ,  C a d d i e  &  X e  đ i ệ n  c h u n g

goLden sunsetgoLden sunsetgoLden sunset

now available

Please enquire for further details

0 9 7 4  3 3 6  8 8 3
gol facademy@brggroup.vn

ƯU ĐÃI GÔN ĐẶC BIỆT TẠI CÁC CƠ SỞ GÔN CỦA BRG

Bán thời gian / Toàn thời gian
TẠI KINGS ISLAND GOLF RESORT

CÁC VI TRÍ

HUÂN LUYÊN VIÊN
.

.



%

chương trình
tri ân khách hàng 

lên tới

Từ  1 / 1 1  đ ế n  3 1 / 1 2 / 2 0 2 1
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(84-236) 3958 111
reservations@dananggolfclub.com
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*Điều khoản & điều k iện áp dụng

(84 - 225) 3867 956
GỌI NGAY

VNĐ3.8TRIỆUVNĐ3.8TRIỆU
/ THÁNG

CHỈ

Giảm 1 0 %
cho Hội  v iên gia hạn

& chủ thẻ SeAGolf
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Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ số điện thoại: +84 24 6270 8888 hoặc email chúng tôi qua địa chỉ res.hanoi@ihg.com 

Ư U  Đ Ã I :
• Miễn phí nâng hạng phòng 
• Miễn phí bữa sáng tự chọn cho cả gia đình
• Lớp học trang trí nhà bánh gừng
• Làm kẹo dẻo marshmallow quyện sốt sô-cô-la  
• 01 đồ uống cho người lớn tại Sunset Bar (Lựa chọn giữa rượu vang, bia nội địa, nước ngọt, nước quả)*
• Phòng chiếu phim cho cả gia đình với bỏng ngô và kem
• Giảm giá 20% khi sử dụng dịch vụ ẩm thực tại khách sạn (Không áp dụng cho dịch vụ Mini-bar)
• Miễn phí sử dụng khu vui chơi trẻ em 
• Miễn phí nhận phòng sớm từ 10:00 giờ sáng
• Miễn phí trả phòng muộn đến 18:00 giờ 
• Miễn phí kê thêm 01 giường phụ
• Miễn phí sử dụng bể bơi cho lần ghé thăm tiếp theo 

CHRISTMASSY STAYCATION 
Khép lại một năm đầy bận rộn hãy cùng InterContinental Hanoi Westlake chìm đắm vào những khoảnh 
khắc ngọt ngào nhất của dịp lễ hội cuối năm. Thiết đãi gia đình bằng một kỳ nghỉ ngắn mà đáng nhớ ngay 
tại Hà Nội và cùng tận hưởng không gian nghỉ ngơi sang trọng, đi kèm với bữa sáng bu�et phong phú được 
chuẩn bị vô cùng chu đáo bởi đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp. Hãy tham gia lớp học làm bánh để tự tay 
trang hoàng cho ngôi nhà bánh gừng để cảm nhận không khí Giáng Sinh đang tới thật gần.

Từ VND 2,760,000 ++/gói
THỜI GIAN NHẬN ĐẶT PHÒNG VÀ THỜI GIAN LƯU TRÚ: TỪ 26.11.2021 ĐẾN 13.01.2022

* Phục vụ tại Diplomat Lounge vào thứ Hai hàng tuần
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